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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen fremsætter et forslag til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden. Forordningen ophæver det eksisterende direktiv 2004/67/EF, 
som ikke længere anses for tilstrækkeligt til at regulere naturgassen i EU som følge af den 
voksende afhængighed af import og stigende risici med hensyn til forsyning og transit i 
tredjelande samt væksten i gasstrømme og udviklingen af det indre gasmarked. 

Kommissionen ønsker med forordningen at definere gasindustriens, medlemsstaternes og 
Fællesskabets institutioners roller mere tydeligt med henblik på at håndtere afbrydelser af 
forsyningerne på kort sigt og på længere sigt. Kommissionen har valgt en forordning frem for 
et direktiv, da en forordnings bestemmelser anvendes umiddelbart og hurtigt for 
medlemsstaternes kompetente myndigheder og for naturgasselskaberne og sikrer klarhed og 
sammenhæng med hensyn til standarder og forpligtelser i hele Fællesskabet.

Det overordnede formål med forslaget til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden er "at øge gasforsyningssikkerheden ved at skabe incitamenter 
til at investere i den nødvendige sammenkobling for at opfylde N-1-indikatoren og kravet om, 
at gassen skal kunne strømme tilbage". Kommissionen definerer N-1-indikatoren således:
"Teknisk kapacitet for alle resterende gasforsyningsinfrastrukturer i tilfælde af en afbrydelse 
af den største infrastruktur bør mindst være lig med den samlede gasefterspørgsel i det 
beregnede område i en periode på tres dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel i den 
koldeste periode, der statistisk set forekommer hvert tyvende år". 

Det fremhæves i forordningen, a) at bestemmelserne tilsigter at sætte naturgasselskaber i 
stand til at forsyne deres kunder i hele Fællesskabet længst muligt og uden restriktioner på 
nationalt niveau, b) at den kompetente myndighed alene må beslutte at benytte andre 
foranstaltninger end markedsbaserede foranstaltninger som en sidste udvej i nødsituationer, 
når alle markedsbaserede foranstaltninger er udtømt, og c) at Kommissionen får en større rolle 
at spille, når det gælder om at sikre, at det indre marked fungerer normalt.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at indføre en forordning, der 
sikrer opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden i EU, navnlig efter den nylige russisk-
ukrainske gaskrise, som skabte store problemer med gasforsyningen i medlemsstaterne. Han 
mener også, at det er et skridt i den rigtige retning at koordinere indsatsen til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden på fællesskabsplan.

Ordføreren mener, at den kompetente myndighed bør have et større ansvar for at sikre 
naturgasforsyningssikkerheden, og sætter spørgsmålstegn ved den betydelig rolle, som de 
private naturgasselskaber skal spille i krisetider, navnlig med hensyn til deres prispolitik.

Han er således i tvivl om, hvorvidt forslaget til forordning fastsætter de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at undgå, at de private naturgasselskaber fører en spekulativ 
prispolitik i krisetider.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Økonomi- og Valutaudvalget 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 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det er vigtigt for på lang sigt at skabe 
et bæredygtigt EU-marked for gas, at de 
foranstaltninger, der træffes af hensyn til 
forsyningssikkerheden, ikke går 
uforholdsmæssig hårdt ud over 
konkurrencen eller det indre markeds 
funktion.

Ændringsforslag 2

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

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på EU-niveau og bl.a. støtte 
medlemsstater, som er udsat for mindre 
gunstige geografiske eller geologiske 
forhold, bør medlemsstaterne, som 
foreskrevet i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,
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 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.
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Begrundelse

Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december, og EU fungerer nu på et nyt retsgrundlag. 
Det er derfor nødvendigt at huske på, at det fastsættes i Lissabontraktatens artikel 176 A, at 
Unionens politik på energiområdet sigter mod i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne 
at sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Den Europæiske Unions 
institutioner bør i særlig grad prioritere 
gasrørledningsprojektet Nabucco.

Ændringsforslag 4

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 skal anvendes, når 
markedet ikke kan levere de nødvendige
gasforsyninger, idet der i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og EU-niveau for såvel 
forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen. 

Begrundelse

Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december, og EU fungerer nu på et nyt retsgrundlag. 
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Det er derfor nødvendigt at huske på, at det fastsættes i Lissabontraktatens artikel 176 A, at 
Unionens politik på energiområdet sigter mod i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne 
at sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom, små og mellemstore virksomheder, 
skoler og hospitaler, hvis de allerede er 
tilsluttet et gasdistributionsnet

1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet samt eventuelt, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom efter gennemførelse af en risiko-
og konsekvensanalyse, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og en cost-benefit-
analyse, små og mellemstore 
virksomheder, skoler og hospitaler, hvis de 
allerede er tilsluttet et gasdistributionsnet

Begrundelse

Privatkunder bør som beskyttede kunder fortsat forsynes under en gaskrise. Hvis en 
medlemsstat beslutter at udvide definitionen på beskyttede kunder til at omfatte andre end 
privatkunder, bør en sådan beslutning dog være baseret på en sund risiko- og 
konsekvensanalyse, der også tager hensyn til omkostninger og fordele for markedet, da en 
sådan udvidet definition kan indebære store omkostninger, som skal dækkes af de endelige 
forbrugere.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og 
Kommissionen inden for deres respektive 

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og 
Kommissionen inden for deres respektive 
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ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

ansvarsområder. Der kræves et udstrakt 
samarbejde mellem disse parter, og det er 
vigtigt med gennemsigtighed og effektiv 
udveksling af informationer.

Begrundelse

Da gasforsyning er et politisk spørgsmål, kræver det en fælles tilgang inden for EU.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed: 

1. Senest den ...* fastsætter den 
kompetente myndighed på basis af en 
risiko- og konsekvensanalyse, jf. artikel 8, 
og efter høring af naturgasselskaberne, de 
relevante organisationer, som 
repræsenterer private og industrielle 
kunders interesser, og den regulerende 
myndighed, for så vidt denne ikke er den 
kompetente myndighed: 

*EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat gennemfører en risiko- og konsekvensanalyse ved forberedelsen af 
forebyggende handlingsplaner og nødplaner på basis af en fælles EU-metode, som giver 
medlemsstaterne mulighed for i nødvendigt omfang at tage hensyn til de nationale forhold.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 



PE430.714v03-00 8/21 AD\805774DA.doc

DA

høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") og agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder ("ACER") kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau. 

høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
(ENTSO-G), agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder (ACER) og 
gaskoordinationsgruppen kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer. 
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret. 

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer og alle fælles 
regionale planer. Kommissionen hører 
ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer eller andre 
regionale planer, eller at den ikke opfylder 
denne forordnings bestemmelser eller 
andre bestemmelser i EU-lovgivningen, 
kræver den planen revideret. 

Ændringsforslag 10

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, fair 
konkurrence, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion og 
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miljøpåvirkningerne.

Begrundelse

Begrebet omkostningseffektivitet beskriver bedre, at den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til, om målet nås med de mindst mulige omkostninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2014; 3 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den
største gasforsyningsinfrastruktur har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 
periode på tres dage med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år.

1. Senest den ...* sikrer den kompetente 
myndighed, at den disponible infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af 
tilførslen ved det største entrypunkt har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække de beskyttede 
kunders samlede gasefterspørgsel i det 
beregnede område på en dag med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel i den 
koldeste periode, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

*EUT: Indsæt venligst dato: 6 år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.

Ændringsforslag 12
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne
sikrer en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde 
og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere
gasstrømme i begge retninger.

5. Hvis det er nødvendigt på baggrund af
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, og under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en cost-
benefit-analyse, sikrer
transmissionssystemoperatørerne senest
den ...* en permanent fysisk kapacitet til 
at transportere gas i begge retninger på de 
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden, 
især i nødsituationer. Analysen kan tages 
op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. Inden for 
denne treårsperiode tilpasser 
transmissionssystemoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, og 
under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en cost-
benefit-analyse, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

*EUT: Indsæt venligst dato: 3 år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Det bør ikke kræves, at der skal være permanent fysisk kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger på alle sammenkoblingspunkter, uden at der først tages stilling til, om det er 
teknisk og/eller økonomisk muligt eller hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Det kræver 
en forudgående risiko- og konsekvensanalyse for at undgå unødige omkostninger, som skal 
bæres af de endelige forbrugere. 

Tidsrammen på to år til tilvejebringelse af en permanent fysisk kapacitet kan kun overholdes, 
hvis der kræves mindre ændringer af infrastrukturen. Større ændringer som f.eks. installation 
af en ny kompressionsenhed vil tage længere tid.

Ændringsforslag 13
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed træffer 
foranstaltninger for at sikre
gasforsyninger til medlemsstatens 
beskyttede kunder i tilfælde af:

1. Den kompetente myndighed kræver, at 
forsyningsselskaberne sikrer
gasforsyningen til medlemsstatens 
beskyttede kunder i tilfælde af:

Begrundelse

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) en hvilken som helst periode på tredive
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Begrundelse

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer 
ligeledes foranstaltninger for at sikre
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på tres dage i tilfælde af en 
nødsituation som defineret i artikel 9, stk. 
2. Den kompetente myndighed bestræber 
sig på at opretholde forsyningerne til 
beskyttede kunder så længe, som det er 
nødvendigt. 

2. Den kompetente myndighed kræver, at
forsyningsselskaberne sikrer
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på tredive dage også i tilfælde af 
en nødsituation som defineret i artikel 9, 
stk. 2. I samarbejde med den kompetente 
myndighed bestræber 
Forsyningsselskaberne sig på at 
opretholde forsyningerne til beskyttede 
kunder så længe, som det er muligt på 
grundlag af markedsbaseret sikring af 
gasforsyningen. 

Begrundelse

Det bør være en primær opgave for forsyningsselskaberne at sikre forsyningsstandarderne. 
En periode på tredive dage ville mindske omkostningerne for forbrugerne, se artikel 7, stk. 1.

Markedet bør fungere så længe som muligt, og de markedsbaserede mekanismer bør udgøre 
de fysiske og kontraktmæssige instrumenter til opretholdelse af forsyningen til de beskyttede 
kunder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De forpligtelser, som pålægges 
naturgasselskaber for at opfylde den i stk. 1 
og 2 fastsatte standard for forsyning, skal 
være ikke-diskriminerende og må ikke 
påføre nye markedsaktører og små
selskaber en urimelig byrde. 

3. De forpligtelser, som pålægges 
naturgasselskaber for at opfylde den i stk. 1 
og 2 fastsatte standard for forsyning, skal 
være ikke-diskriminerende og må ikke 
påføre disse selskaber en urimelig byrde. 
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Begrundelse

Forordningens mål kan kun nås, hvis de enkelte aktørers rolle og ansvar defineres klart på 
basis af standarder, som gælder på samme vilkår for alle markedsdeltagere, herunder også 
nye markedsaktører og små selskaber.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 30. september 2010; 6 
måneder efter ikrafttrædelsen] foretager 
hver kompetent myndighed en komplet 
vurdering af de risici, som påvirker 
gasforsyningssikkerheden i dennes 
medlemsstat:

1. Senest den ...* foretager hver kompetent 
myndighed en risiko- og 
konsekvensanalyse, som danner grundlag 
for:

a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7

a) udarbejdelsen af den pågældende 
medlemsstats risikoprofil under 
hensyntagen til alle relevante nationale og 
regionale omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante 
nationale og regionale omstændigheder

b) opstillingen af den pågældende 
medlemsstats forebyggende handlingsplan

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

c) opstillingen af den pågældende 
medlemsstats nødplan

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater. 

Risiko- og konsekvensanalysen baseres på 
de i artikel 6 og 7 omhandlede standarder 
og omfatter simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og/eller afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandsproducenter. 
Der tages højde for risiciene fra samspil og 
vekselvirkning med andre medlemsstater.
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Begrundelse

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Risiko- og konsekvensanalysen skal 
tage højde for de tekniske muligheder for 
gennemførelse og en cost-benefit-analyse. 
Dette er især vigtigt forud for en eventuel 
udvidelse på nationalt plan af kategorien 
beskyttede kunder til andre end private 
kunder.

Begrundelse

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Når der foreligger en henstilling fra 
Kommissionen som omhandlet i artikel 4, 
stk. 3, eller når der er opstillet en fælles 
regional plan i henhold til artikel 4, stk. 4, 
kan forpligtelserne i denne artikel 
opfyldes på regionalt niveau.

Begrundelse

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den ...* skal de enkelte fælles 
regionale planer som omhandlet i artikel 
4, stk. 4, indeholde en omfattende 
vurdering af sikkerhedsrisiciene ved 
gasforsyningen i deres region under 
hensyntagen til de risikoanalyser, der 
tidligere er udarbejdet af 
medlemsstaterne.
*EUT: Indsæt venligst dato: 9 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Senest den ...* foretager 
Kommissionen en omfattende vurdering 
af sikkerhedsrisiciene ved gasforsyningen 
i Den Europæiske Union under 
hensyntagen til de risikoanalyser, der 
tidligere er udarbejdet af medlemsstaterne 
og eventuelle fælles regionale planer.
*EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) fastslås bidraget fra andre 
foranstaltninger end markedsbaserede 
foranstaltninger, som planlægges, eller som 
skal gennemføres for 
nødsituationsniveauet, jf. bilag III, og 
vurderes, i hvilket omfang der er behov for 
andre foranstaltninger end 
markedsbaserede foranstaltninger for at 
tackle krisen, vurdere konsekvenserne af 
disse og definere procedurer for 
gennemførelsen af disse

7) fastslås bidraget fra andre 
foranstaltninger end markedsbaserede 
foranstaltninger, som planlægges, eller som 
skal gennemføres for 
nødsituationsniveauet, jf. bilag III, det 
vurderes på grundlag af en cost-benefit-
analyse, i hvilket omfang der er behov for 
andre foranstaltninger end 
markedsbaserede foranstaltninger for at 
tackle krisen og, som en sidste udvej for at 
sikre uafbrudte gasforsyninger, vurderes 
konsekvenserne af disse foranstaltninger
og der fastlægges procedurer for deres 
gennemførelse

Ændringsforslag 34
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1)Varslingsniveau (varsling): når der 
foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige 
oplysninger – eventuelt udløst af en 
varslingsmekanisme – om, at der kan 
indtræffe en hændelse, som vil forringe
forsyningsforholdene.

1)Varslingsniveau (varsling): når konkrete, 
seriøse og pålidelige oplysninger tyder på, 
at forsyningsforholdene kan blive 
forringet på kort sigt. Det forventes, at 
markedet løser problemet uden den 
kompetente myndigheds indgriben.

Begrundelse

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Ændringsforslag 24

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, tredje afsnit, nævnte 
kriterier, og at den ikke udgør en urimelig 
byrde for naturgasselskaberne og det indre 
markeds funktion. Kommissionen kan bl.a. 
anmode den kompetente myndighed om at 
ændre foranstaltninger, som udgør en 
urimelig byrde for naturgasselskaber, og 
ophæve dens erklæring af en nødsituation, 
hvis den efter Kommissionens opfattelse 
ikke, eller ikke længere, er berettiget.

Begrundelse

Det er nødvendigt at afkorte tidsfristen, da følgerne af en energikrise ofte bliver tydelige og 
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kan have negativ indflydelse på økonomien allerede efter nogle få dage.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Nødplaner ajourføres hvert andet år. 

Ændringsforslag 26

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. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen også 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.

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning fra en kompetent myndighed, 
eller hvis EU ifølge ENTSO-G's 
beregninger mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande – hvilket 
svarer til det daglige forbrug i nogle 
medlemsstater. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på 
EU-niveau, hvis mere end én kompetent 
myndighed har erklæret en nødsituation. 
Kommissionen kan erklære en nødsituation 
på EU-niveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

Begrundelse

Det bør huskes, at bortfald af bare 10 % af den daglige gasimport ca. svarer til det daglige 
forbrug i en mindre medlemsstat, hvorfor det er vigtigt at fastholde grænsen på 10 %.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) forebyggende handlingsplaner og 
nødplaner og gennemførelsen af de deri 
indeholdte foranstaltninger;

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
behandles fortroligt.

3. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen opretter en struktur, der 
skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger behandles fortroligt og 
beskyttes.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning Kommissionens overvågning
Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på 
fællesskabsniveau, og den rapporterer til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af denne forordning. 
Rapporten skal, hvor dette er relevant, 
indeholde henstillinger til forbedring af 
denne forordning.

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på EU-niveau og 
nødvendigheden af at foretage en 
risikoanalyse og opstille en forebyggende 
handlingsplan og en nødplan på EU-
niveau, og den rapporterer til Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af denne forordning. Rapporten skal, hvor 
dette er relevant, indeholde henstillinger til 
forbedring af denne forordning.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten skal desuden indeholde en 
SWOT-analyse vedrørende ansvaret for 
gennemførelsen af de i denne forordning 
omhandlede foranstaltninger til sikring af 
gasforsyningen. Kommissionen skal tage 
stilling til, om dette ansvar skal lægges 
over på Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og 
Gas (ERGEG).

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gasrørledningsprojektet Nabucco

Den Europæiske Unions institutioner skal 
i særlig grad prioritere 
gasrørledningsprojektet Nabucco, hvad 
angår politisk profil og finansiering.

Begrundelse

I en forordning, der drejer sig om sikre gasforsyninger, bør spredning af gasforsyningerne 
spille en vigtig rolle. I denne forbindelse, kan Nabucco-rørledningen udgøre et alternativ til 
Den Europæiske Unions nuværende forsyningskilder.
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