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KORT BEGRUNDELSE

Inden for de seneste år har EU's medlemsstater oplevet gentagne afbrydelser af 
gasforsyningen. Den russisk-ukrainske gaskrise i januar 2009 viste endnu en gang, at EU's 
voksende afhængighed af ekstern energiforsyning, primært fra udemokratiske og ustabile 
lande, kan være til skade for medlemsstaternes langsigtede økonomiske og politiske 
interesser. EU's energimæssige sårbarhed kræver en samlet energipolitik, som kombinerer 
interne aspekter og eksterne dimensioner. 

Energisikkerhed skal ses som en afgørende del af EU's overordnede sikkerhed. Derfor er 
opretholdelse af naturgasforsyningen til Fællesskabet, navnlig i krisetider, et strategisk mål. I 
denne henseende er forhåndsopstilling af nationale planer med forebyggende foranstaltninger 
og nødforanstaltninger velkommen, så længe disse planer samordnes på fællesskabsplan. På 
mellemlang sigt anses et stort indre konkurrencedygtigt marked med højtudviklede 
sammenkoblinger og infrastrukturer for at være den mest effektive beskyttelse mod 
forsyningsafbrydelser.   

EU's energisikkerhedspolitik bør dog gøre det muligt for Unionen ikke blot at reagere på 
krisesituationer, men også forudse dem. Alle foranstaltninger, der sikrer, at det indre
energimarked fungerer, bør derfor suppleres med et proaktivt energidiplomati, som har til 
formål at styrke samarbejdet med store producent-, transit- og forbrugerlande i en ånd af 
gensidighed. 

Den rådgivende ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget glæder sig over forslaget til 
forordning om ophævelse af direktiv 2004/67/EF, men mener dog, at der bør foretages visse 
forbedringer for at imødekomme behovet for en samlet strategi for EU's energisikkerhed. Der 
foreslås følgende ændringer: 

- Forslaget bør behandles i lyset af den nye lovgivningsmæssige ramme i 
Lissabontraktaten, hvor det i artikel 176 A fastslås, at Unionens politik på 
energiområdet [sigter] mod i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne at sikre 
energiforsyningssikkerheden i Unionen. Den rådgivende ordfører mener, at denne 
solidaritet er afgørende for opbygningen af en fælles EU-energipolitik, og at den bør 
udvikles både internt og eksternt på politisk plan i dialog med tredjelande såvel under 
som før og efter forsyningskrisesituationer. 

- Ansvaret for naturgasforsyningssikkerheden bør ligeledes sikres på fællesskabsplan. 
Kommissionen bør derfor udarbejde forebyggende planer og nødplaner for 
Fællesskabet på baggrund af nationale planer. Endvidere har Kommissionen et særligt 
ansvar for at overvåge, at de regler, der omhandler det indre marked i energisektoren, 
anvendes af virksomheder fra tredjelande.  

- Næstformanden/den højtstående repræsentant bør tilknyttes alle trin i gennemførelsen 
af forordningen. Han/hun bør navnlig være ansvarlig for mægling og forhandling med 
tredjelande på vegne af medlemsstaterne i krisesituationer.

- For at forebygge uventede afbrydelser af forsyningen bør EU sammen med 
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leverandør- og transitlandene oprette en varslingsmekanisme, som understøttes af 
klare politiske garantier. Enhver fremtidig handels-, associerings-, partnerskabs- og 
samarbejdsaftale mellem EU og leverandør- eller transitlande bør omfatte en 
energisikkerhedsklausul omfattende en adfærdskodeks og en beskrivelse af de 
foranstaltninger, som skal træffes i nødsituationer. 

- Kommissionen bør overveje at udvide Det Europæiske Energifællesskab baseret på 
bestemmelserne i energichartret til tredjelande og oprette nye regionale 
energimarkeder samt fortsat aktivt støtte oprettelsen af et integreret energimarked for 
Euro-Middelhavsområdet.

- Enhver strategi for energiforsyningssikkerheden på mellemlang og lang sigt vil kræve 
en større diversificering af leverandører, forsyningskilder og forsyningsveje. Denne 
strategi bør omfatte berørte tredjelande og navnlig dem, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik. Det bør prioriteres, at fællesskabsinvesteringer 
fokuserer på vigtige infrastrukturer, som kan bidrage til at opretholde 
forsyningssikkerheden. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Gasforbruget i EU er steget hastigt i det 
seneste årti. Den indenlandske produktion 
er faldende, og gasimporten er derfor steget 
endnu hurtigere og har dermed skabt en 
øget afhængighed af import og et behov for 
at tage højde for 
forsyningssikkerhedsaspekter.

(2) Gasforbruget i EU er steget hastigt i det 
seneste årti. Den indenlandske produktion 
er faldende, og gasimporten er derfor steget 
endnu hurtigere og har dermed skabt en 
øget afhængighed af import og et behov for 
at tage højde for 
forsyningssikkerhedsaspekter. I visse 
medlemsstater spiller naturgas en så 
dominerende rolle i 
energisammensætningen, at de i 
energimæssig henseende befinder sig i en 
situation svarende til østaters hvad angår 
stor afhængighed af importeret gas fra 
tredjelande og manglende 
infrastrukturforbindelser med resten af 
EU.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det internationale samarbejde er af 
central betydning for sikringen af 
gasforsyningssikkerheden for EU-
medlemsstaternes borgere, og alle 
relevante EU-politikker og 
handlingsplaner bør således baseres på 
princippet om gensidig respekt i forhold 
til de involverede tredjelande; eventuelle 
problemer bør søges løst gennem politisk 
dialog og forhandling.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forskellige kilder til 
fællesskabsmidler står til rådighed for at 
hjælpe medlemsstaterne med at finansiere 
de nødvendige investeringer i indenlandsk 
produktion og infrastruktur, bl.a. lån og 
lånegarantier fra Den Europæiske 
Investeringsbank eller finansiering fra 
regionalfonde, strukturfonde eller 
Samhørighedsfonden. Den Europæiske 
Investeringsbank og Fællesskabets 
eksterne instrumenter som ENPI, IPA og 
DCI kan også finansiere foranstaltninger i 
tredjelande med henblik på at forbedre 
energiforsyningssikkerheden.

(11) Forskellige kilder til 
fællesskabsmidler står til rådighed for at 
hjælpe medlemsstaterne med at finansiere 
de nødvendige investeringer i indenlandsk 
produktion og infrastruktur, bl.a. lån og 
lånegarantier fra Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling (EBRD) eller finansiering fra 
regionalfonde, strukturfonde eller 
Samhørighedsfonden. EIB, ERBD og 
Fællesskabets eksterne instrumenter som 
ENPI, IPA og DCI kan også finansiere 
foranstaltninger i tredjelande (navnlig i 
lande omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik) med henblik på at 
forbedre energiforsyningssikkerheden.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU's investeringer i infrastruktur 
og vedvarende energiproduktion bør 
støttes af tiltag, hvor medlemsstaterne og 
Kommissionen i samarbejde med 
tredjelande i EU’s naboområde søger at 
fremme udvidelsen af det indre markeds 
principper og normer, som de fremgår af 
energichartertraktaten. Kommissionen 
bør overveje at udvide Det Europæiske 
Energifællesskab, der omfatter EU og 
landene i det sydøstlige Europa, til også at 
omfatte andre tredjelande, såfremt det er 
relevant, og skabe nye regionale 
energimarkeder ud fra denne model, 
såsom et Euro-Middelhavs-
energifællesskab, med henblik på at 
garantere forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne 
udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre. 
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske, geopolitiske
eller geologiske forhold, bør 
medlemsstaterne, som fastsat i 
Lissabontraktaten, udtænke specifikke 
foranstaltninger til at vise solidaritet, 
herunder foranstaltninger som 
handelsaftaler mellem naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, anlæg af 
tekniske knudepunkter, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre. 
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 



AD\802174DA.doc 7/19 PE430.670v02-00

DA

henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 
producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet 
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet 
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle. 

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen indarbejde en 
energisikkerhedsklausul i handels-, 
associerings-, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler med producent- og 
transitlande. I denne 
energisikkerhedsklausul skal der 
fastlægges foranstaltninger, som kan 
forhindre forsyningskriser og bidrage til 
at løse sådanne. Kommissionen skal
koordinere foranstaltninger angående 
tredjelande, samarbejde med producent- og 
transitlande om ordninger, hvormed 
krisesituationer kan imødegås og en stabil 
gasforsyning til Fællesskabet som helhed
og til alle medlemsstater, der er berørt af 
en krisesituation, opretholdes. 
Kommissionen bør bemyndiges til at 
indsætte en følgegruppe for i 
krisesituationer at overvåge gasstrømme 
inden for og, i samråd med de berørte 
tredjelande, uden for Fællesskabet samt, 
når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle gennem 
næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik i tæt samarbejde med de 
ansvarlige for de relevante 
ansvarsområder i kommissærkollegiet.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem 
at sikre, at det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og fællesskabsniveau for 
såvel forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen.

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem 
at sikre, at det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, og til 
fastlæggelse af ekstraordinære 
foranstaltninger, der implementeres, når 
markedet ikke længere kan levere de 
påkrævede gasforsyninger, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og fællesskabsniveau for 
såvel forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen og 
reaktionen på alvorlige trusler mod 
gasforsyningen under hensyntagen til 
princippet om solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning. 
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 

2. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning. 
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, herunder en vurdering af
geopolitiske risici, opstilling af 
forebyggende handlingsplaner og opstilling 
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gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

af nødplanen samt en løbende overvågning 
af gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen gennemfører de i 
denne forordning fastsatte 
foranstaltninger, som omfatter en 
risikovurdering, der udarbejdes hvert 
andet år, løbende overvågning af 
naturgasforsyningssikkerheden samt 
opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og nødplaner på 
fællesskabsniveau.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Langsigtede 

forsyningssikkerhedsforanstaltninger
1. Kommissionen og medlemsstaterne 
optrapper i overensstemmelse med denne 
forordning og i medfør af artikel 194 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde overvågningen af 
forsyningssikkerheden for gas fra 
tredjelande og foreslår specifikke 
nødforanstaltninger i tilfælde af 
forsyningsafbrydelser. Kommissionen 
samordner tvistbilæggelsesordninger med
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tredjelande og intensiverer 
energidialogen, f.eks. inden for rammerne 
af energicharteret og Energifællesskabet.
2. Kommissionen skaber grundlaget for, 
at der kan etableres en 
varslingsmekanisme inden for 
gassektoren gennem bilaterale aftaler 
mellem EU og tredjelande. Denne 
varslingsmekanisme skal muliggøre en 
tidlig evaluering af potentielle risici 
vedrørende udbud af og efterspørgsel efter 
naturgas såvel som forebyggelse af 
nødsituationer eller enhver trussel om en 
sådan situation samt i givet fald hurtig 
reaktion.
3. Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en rapport, der indeholder forslag til 
reguleringsmæssige foranstaltninger, der 
kan gennemføres for på 
fællesskabsniveau at diversificere de 
geografiske gaskilder og disses 
forsyningsruter til EU. Rapporten skal 
især omfatte en vurdering af LNG-
installationers rolle, fordi sådanne kan 
være nyttige i relation til diversificering af 
energiforsyningen. Rapporten skal 
ligeledes indeholde en oversigt over de 
forskellige medlemsstaters 
gasoplagringskapacitet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstilling af en forebyggende 
handlingsplan og en nødplan

Opstilling af en forebyggende 
handlingsplan og en nødplan på nationalt
og regionalt niveau samt på 
fællesskabsniveau
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale niveau 
og det relevante fællesskabsniveau. Disse 
konsultationer skal som minimum omfatte 
sammenkoblinger, forsyninger på tværs af 
landegrænser, oplagring på tværs af 
landegrænser og den fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger såvel 
som gasforsyningsanlæg på tværs af 
regioner og landegrænser og disses 
udpegede oplagringsfaciliteter, platforme 
og udstyr.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Senest …* udarbejder Kommissionen 
en forebyggende handlingsplan for 
Fællesskabet og en nødplan for 
Fællesskabet indeholdende de 
foranstaltninger, der skal træffes på 
fællesskabsniveau.
_____
* 30. september 2011; 18 måneder efter 
ikrafttrædelsen
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til den økonomiske 
effektivitet, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion og
miljøpåvirkningerne.

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til omkostningseffektiviteten,
den økonomiske effektivitet, følgerne for 
det indre energimarkeds funktion,
miljøpåvirkningerne og alle relevante 
internationale udviklinger, navnlig i 
større leverandør- og transitlande.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage behørigt hensyn til 
omkostningerne ved at opfylde N-1-
standarden og omkostningerne ved at sikre 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer på en 
gennemskuelig og detaljeret måde, der 
klart og identificerbart afspejler de 
afholdte udgifter og er i overensstemmelse 
med artikel 41, stk. 8, i direktiv […/…/EF]. 
Hvis der påløber omkostninger i mere end 
én medlemsstat, træffer alle regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater og ACER i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

Begrundelse

Omkostningerne ved at gennemføre forsyningssikkerhed og infrastrukturstandarder skal 
integreres i tarifferne på nationalt plan og på tværs af grænserne så gennemskueligt og klart 
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som muligt. Omkostningerne bør fordeles retfærdigt mellem de systemer, der implementerer 
foranstaltningerne, og de systemer, der drager nytte heraf.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante nationale,
regionale og internationale
omstændigheder

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen.

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen, 
herunder om geopolitiske risici.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages en fornyet risikovurdering 
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år.

3. Der foretages en fornyet risikovurdering 
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år. Vurderingen på 
fællesskabsplan revideres i tilfælde af en 
betydelig og uventet risiko.



PE430.670v02-00 14/19 AD\802174DA.doc

DA

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) beskrives de mekanismer, der benyttes 
til at iværksætte mægling med berørte 
tredjelande

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
en usædvanlig høj efterspørgsel 
forekommer, eller når forsyningen via den 
største infrastruktur eller fra den største 
kilde afbrydes, og der er en reel risiko for, 
at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 
instrumenter alene.

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
en usædvanlig høj efterspørgsel 
forekommer, eller når forsyningen via den 
største infrastruktur eller fra den største 
kilde afbrydes, eller der er en reel risiko 
for, at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 
instrumenter alene.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om, at en 
medlemsstat har udstedt en varsling af 
geopolitiske årsager, eller det eventuelt 
via varslingsmekanismen meddeles, at der
foreligger en trussel om afbrydelse af 
gasforsyningerne af geopolitiske årsager, 
træffer Fællesskabet repræsenteret ved 
næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik passende diplomatiske 
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foranstaltninger. De foranstaltninger, 
næstformanden/den højtstående 
repræsentant træffer, må ikke indvirke på 
det indre markeds funktion. 

Begrundelse

Det er nødvendigt, at relevante diplomatiske foranstaltninger i forhold til tredjelande, der 
leverer gas eller fungerer som transitlande, træffes på et så tidligt stadium som muligt, hvis 
der er fare for afbrydelse af gasforsyningerne af geopolitiske årsager. Disse foranstaltninger 
bør ikke indvirke på det indre markeds funktion.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

6. Kommissionen verificerer inden for tre 
dage, at erklæringen af en nødsituation 
opfylder de i stk. 2 nævnte kriterier, og at 
den ikke pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaberne og det indre markeds 
funktion. Kommissionen kan bl.a. anmode 
den kompetente myndighed om at ændre 
foranstaltninger, som pålægger en urimelig 
byrde på naturgasselskaber, og ophæve 
dens erklæring af en nødsituation, hvis den 
efter Kommissionens opfattelse ikke, eller 
ikke længere, er berettiget.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 

1. Kommissionen erklærer en nødsituation 
på fællesskabsniveau efter anmodning af 
en kompetent myndighed, eller hvis 
Fællesskabet mister en betydelig mængde
af sin daglige gasimport fra tredjelande 
ifølge ENTSO-G's beregninger. Efter en 



PE430.670v02-00 16/19 AD\802174DA.doc

DA

Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen en 
nødsituation på fællesskabsniveau, hvis 
mere end én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

verifikation i henhold til artikel 9, stk. 6, 
erklærer Kommissionen en nødsituation på 
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen erklærer en 
nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande 
gennem næstformanden/den højtstående 
repræsentant. Kommissionen kan indkalde 
en kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og
repræsentanter for Kommissionen. 

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet, repræsentanter 
for Kommissionen og medlemmer af 
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Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande.

næstformanden/den højtstående 
repræsentants medarbejderstab. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger; inden nye mellemstatslige 
aftaler indgås, orienterer medlemsstaterne 
Kommissionen med henblik på at vurdere 
deres overensstemmelse med lovgivningen 
om det indre marked

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger; inden nye mellemstatslige 
aftaler indgås, orienterer og hører
medlemsstaterne Kommissionen med
henblik på at vurdere deres 
overensstemmelse med lovgivningen om 
det indre marked samt deres indvirkning 
på energisikkerheden på nationalt niveau 
og fællesskabsniveau, herunder 
beskyttelsen af udsatte 
energiinfrastrukturer og geopolitiske 
risici

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen indfører en ordning til 
løbende overvågning af og rapportering 
om naturgasforsyningssikkerheden, der 
omfatter følgende foranstaltninger:

a) udarbejdelse af årlige rapporter om 
overholdelsen af reglerne for det indre 
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marked for energi, især hvad angår 
gennemsigtighed og 
tredjelandsvirksomheders, navnlig 
hovedleverandørers og disses 
datterselskabers, overholdelse af EU's 
konkurrenceregler 

b) vurdering af indvirkningen på det indre 
marked fra vertikalt integrerede 
energiselskaber fra tredjelande og 
gennemførelsen af princippet om 
gensidighed

c) gennemførelse af hensigtsmæssige 
foranstaltninger rettet mod at undgå 
statsejede udenlandske energiselskabers 
ukontrollerede investeringer i EU's 
energisektor, især i transmissionsnetværk 
for gas og elektricitet 

d) overvågning af kontrakter om 
naturgas, der indgås mellem 
medlemsstaterne og tredjelande, hvad 
angår deres overensstemmelse med 
reglerne om EU's indre marked.
Kommissionen håndhæver ophævelsen af 
enhver klausul, der virker som en 
destinationsklausul, for så vidt som disse 
er forbudt i henhold til EU-retten.
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