Dnro 139/002/2010

Föreskrift
om skyldigheten för naturgasinnehavaren att underrätta Energimarknadsverket
om nättjänstvillkoren och –priserna
Utfärdad i Helsingfors den 17 maj 2010
________________
Energimarknadsverket har med stöd av 2 kap. 7 § 1 mom. i naturgasmarknadslagen av den 31
maj 2000 (508/2000) sådant det lyder i lag 445/2003 och 1293/2004, föreskrivit följande:
1§
Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas på skyldigheten för nätinnehavaren att underrätta Energimarknadsverket om de försäljningsvillkor och -priser för sina nättjänster samt om grunderna för hur de fastställs som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. naturgasmarknadslagen.
2§
Anmälan om försäljningsvillkor och -priser för nättjänster
Naturgasnätsinnehavaren skall underrätta Energimarknadsverket om i 2 kap. 6 § naturgasmarknadslagen avsedda gällande försäljningsvillkor och -priser för sina nättjänster samt om grunderna
för hur de fastställs.
Naturgasnätsinnehavaren skall underrätta Energimarknadsverket om ändringar i den information
som avses i 1 mom. Uppgifterna skall ges innan ändringarna träder i kraft och de skall innehålla
information om när ändringarna träder i kraft.
3§
Sättet för tillställande av information till Energimarknadsverket
Den prisinformation om naturgasöverföringen som avses i 2 § skall tillställas Energimarknadsverket genom att elektroniskt matas in i Energimarknadsverkets prisinformationssystem. Inmatningen förutsätter att Energimarknadsverket har godkänt naturgasnätsinnehavaren som systemanvändare, att naturgasnätsinnehavaren har utnämnt en fysisk person som har rätt att mata in informationen och att personen har kännetecken för systemet i sitt bruk.

De försäljningsvillkor för nättjänster samt andra priser på nättjänster än naturgasöverföringspriser och grunderna för hur de fastställs som avses i 2 § skall tillställas Energimarknadsverket
skriftligt eller med e-post till virasto@energiamarkkinavirasto.fi.
4§
Ikraftträdande
Denna föreskrift träder i kraft den 1 juni 2010 och gäller tillsvidare. Samtidigt upphävs
Föreskrift om offentliggörande och anmälan till Energimarknadsverket av försäljningsvillkoren
och -priserna för naturgasnättjänster (250/01/2000).
5§
Publicering och tillgång till information
Denna föreskrift har publicerats i Energimarknadsverkets föreskriftssamling och den kan fås hos
Energimarknadsverket:
Adress
Telefon
Telefax
Webbplats

Fågelviksgatan 10, 00500 HELSINGFORS
010 60 5000
(09) 6221 911
http://www.energiamarkkinavirasto.fi/

Helsingfors den 17 Maj 2010
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