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KORT BEGRUNDELSE

Gas er det af alle fossile brændstoffer, der udsender mindst CO2, og som sådan spiller den en 
central rolle i Europas overgang til et lavkulstof-energisystem. I dag tegner gas sig for en 
fjerdedel af Europas primære energiforbrug, og næsten 60 % af denne gas importeres1. 
Selvom EU's mål for 2020 for vedvarende energikilder, energieffektivitet og reduktion af 
drivhusgasemissioner ville bidrage til stabilisering af den voksende efterspørgsel efter gas, 
ville den faldende hjemlige produktion stadig føre til en situation, hvor EU's afhængighed af 
gasimport ville stagnere eller vokse yderligere. Den russisk-ukrainske gaskrise i januar 2009, 
hvor 30 % af Europas import blev afbrudt i to uger, gjorde det klart, at det eksisterende 
direktiv om gasforsyningssikkerhed2 under de nuværende omstændigheder kendetegnet ved 
stigende importafhængighed og voksende forsynings- og transitrisiko ikke længere er 
tilstrækkeligt og trænger til en revision. Det bør endvidere understreges, at afbrydelsen af 
forsyningen i januar 2009 for visse medlemsstaters vedkommende indstillede deres gasimport 
fra Rusland 100 %, og at der stadig er en medlemsstat, for hvilken situationen efter 
afbrydelsen af gasforsyningen endnu ikke er afhjulpet.  

Disse omstændigheder viser med al ønskelig tydelighed, at processen med at opbygge et fuldt
ud liberaliseret energimarked endnu ikke er fuldført, og der er et akut behov for at træffe 
foranstaltninger, der kan øge gasforsyningssikkerheden i EU.

Hvad angår miljøspørgsmålene, mener udtalelsens ordfører, at forsyningssikkerheden skal gå 
hånd i hånd med miljøbeskyttelsen for at forsyne Europa med energi på et bæredygtigt 
grundlag:

 Der skal tages behørigt hensyn til de miljømæssige virkninger af de foreslåede 
foranstaltninger på såvel udbuds- som efterspørgselssiden.  Selv i en nødsituation bør 
de foranstaltninger, der har mindst indvirkning på miljøet, foretrækkes. 

 Det bør understreges, at overgang fra gas til brændstof vil resultere i mere omfattende 
drivhusgasemission, når gas erstattes med f.eks. kul eller brændselsolie. 

 Energibesparelser og energieffektivitet spiller en central rolle for forebyggelse og 
afbødning af kriser, og der bør derfor lægges mere vægt på sådanne foranstaltninger. 
Opmærksomheden bør derfor i særlig grad rettes mod de løbende forhandlinger af den 
såkaldte energieffektivitetspakke, dvs. forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om bygningers energimæssige ydeevne3 og forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre4.

 De nationale bæredygtige energikilders rolle bør understreges kraftigere. Integrationen 
af energi fra vedvarende energikilder i gasnetinfrastrukturen bør lettes. 

 Lanceringen af ny energiinfrastruktur bør ske efter en passende miljørisikovurdering, 
når denne kræves ved særlig lovgivning, især i direktiv 2001/42/EF og Rådets direktiv 
85/337/EØF, og med passende hensyntagen til miljøet, herunder især til områderne 
beskyttet under Natura 2000.

                                               
1 Gennemsnittet for EU-27, tal for 2007.
2 Rådets direktiv 2004/67/EF af 26. april 2004 om foranstaltninger til opretholdelse af 

naturgasforsyningssikkerheden EUT L 127 af 29.4.2004, s. 92.
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221(COD)
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 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 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Et svigt i den største enkeltstående 
gasinfrastruktur eller gasforsyningskilde, 
det såkaldte N-1-princip, er et realistisk 
scenario. Anvendelsen af et svigt i en 
sådan infrastruktur eller forsyningskilde
som et benchmark for, hvad 
medlemsstaterne bør være i stand til at 
kompensere for, er et rimeligt 
udgangspunkt for at opnå sikkerhed i deres 
gasforsyninger.

(8) Et svigt i den største enkeltstående 
gasinfrastruktur, det såkaldte N-1-princip, 
er et realistisk scenario. Anvendelsen af et 
svigt i en sådan infrastruktur som et 
benchmark for, hvad medlemsstaterne bør 
være i stand til at kompensere for, er et 
rimeligt udgangspunkt for at opnå 
sikkerhed i deres gasforsyninger. 

Begrundelse
Erfaringerne fra gaskrisen i begyndelsen af 2009 har vist, at virksomhederne er i stand til at 
sikre forsyningen i tilfælde af, at en naturgasleveringskilde bortfalder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En tilstrækkelig gasinfrastruktur i en 
medlemsstat og i hele Fællesskabet er 
afgørende for at tackle afbrydelser af 
forsyningen. Med fælles mindstekriterier 
for gasforsyningssikkerhed bør der opnås 
lige konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed og skabes 
håndgribelige incitamenter til at opbygge 
den nødvendige infrastruktur og forbedre 
beredskabsniveauet i tilfælde af kriser. 

(9) En tilstrækkelig gasinfrastruktur i en 
medlemsstat og i hele Fællesskabet er 
afgørende for at tackle afbrydelser af 
forsyningen. Med fælles mindstekriterier 
for gasforsyningssikkerhed bør der opnås 
lige konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed og skabes 
håndgribelige incitamenter til at opbygge 
den nødvendige infrastruktur og forbedre 
beredskabsniveauet i tilfælde af kriser. 
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Efterspørgselssideforanstaltninger, f.eks. 
brændselsomlægning, kan spille en 
værdifuld rolle i bestræbelserne på at 
opretholde energiforsyningssikkerheden, 
når omlægningen kan foretages hurtigt og 
mærkbart mindske efterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.

Efterspørgselssideforanstaltninger, f.eks. 
brændselsomlægning, kan spille en 
værdifuld rolle i bestræbelserne på at 
opretholde energiforsyningssikkerheden, 
når omlægningen kan foretages hurtigt og 
mærkbart mindske efterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.
Det bør dog bemærkes, at overgang til 
fossilt brændstof ville resultere i større 
drivhusgasemissioner. Effektiv brug af 
energi som en foranstaltning på 
efterspørgselssiden bør yderligere 
fremmes. De miljømæssige virkninger af 
de foreslåede foranstaltninger på hhv. 
efterspørgsels- og udbudssiden bør tages i 
betragtning på behørig vis, og de 
foranstaltninger, der har mindst 
indvirkning på miljøet, bør foretrækkes. 
Al investering i infrastruktur bør 
foretages under behørig hensyntagen til 
miljøet og den dermed forbundne 
gældende fællesskabsret.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør kraftigt tilskyndes til at 
investere i ny gasinfrastruktur. 
Investeringerne bør styrke 
gasforsyningssikkerheden, samtidig med at 
de sikrer et velfungerende indre marked for 
naturgas. Når en investering i infrastruktur 
går på tværs af landegrænser, bør agenturet 
for samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER"), som er nedsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
…/…, og det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") inddrages nært for at tage 
større hensyn til virkninger på tværs af 
landegrænser.

(10) Der bør kraftigt tilskyndes til at 
investere i ny gasinfrastruktur, og 
investeringer bør først gennemføres efter
en passende vurdering af de miljømæssige 
virkninger En sådan ny infrastruktur bør 
styrke gasforsyningssikkerheden, samtidig 
med at de sikrer et velfungerende indre 
marked for naturgas. Investeringerne bør 
principielt foretages af virksomhederne og 
være baseret på økonomiske incitamenter. 
Integrationen af energi fra vedvarende 
energikilder i gasnetinfrastrukturen bør 
lettes. Når en investering i infrastruktur går 
på tværs af landegrænser, bør agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER"), som er nedsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
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…/…, og det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") inddrages nært for at tage 
større hensyn til virkninger på tværs af 
landegrænser.

Ændringsforslag 4

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, infrastruktur og 
energieffektivitetsforanstaltninger, 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. 
Fællesskabsfinansiering er især vigtig for 
at forbedre mulighederne for at etablere 
forbindelse mellem regioner og 
medlemsstater, der betragtes som 
"energiøer".

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Derfor er en præcis definition af alle 
naturgasselskabers og kompetente 
myndigheders roller og ansvarsområder 
afgørende for, at det indre marked til 
stadighed er velfungerende, og dette 

(15) Derfor er en præcis definition af alle 
naturgasselskabers, kompetente 
myndigheders og Kommissionens roller og 
ansvarsområder afgørende for, at det indre 
marked til stadighed er velfungerende, og 
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gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.

dette gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre det bedst mulige 
beredskabsniveau i tilfælde af en 
afbrydelse af forsyningen bør alle 
naturgasselskaber sammen med de 
kompetente myndigheder opstille 
nødplaner. Sådanne planer bør afstemmes 
indbyrdes. De bør følge bedste praksis i de 
foreliggende planer og bør derfor tydeligt 
definere roller og ansvarsområder for alle 
berørte naturgasselskaber og kompetente 
myndigheder. Der bør opstilles fælles 
nødplaner på regionalt niveau, når dette er 
muligt og nødvendigt. 

(22) For at sikre det bedst mulige 
beredskabsniveau i tilfælde af en 
afbrydelse af forsyningen bør alle 
naturgasselskaber sammen med de 
kompetente myndigheder opstille 
nødplaner. Sådanne planer bør afstemmes 
indbyrdes på nationalt og regionalt plan 
samt på fællesskabsplan. De bør følge 
bedste praksis i de foreliggende planer og 
bør derfor tydeligt definere roller og 
ansvarsområder for alle berørte 
naturgasselskaber og kompetente 
myndigheder. Der bør opstilles fælles 
nødplaner på regionalt niveau, når dette er 
muligt og nødvendigt. 

Ændringsforslag 7

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. 

(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, f.eks. medlemsstater, 
der er ”energiøer”, bør medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 194 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde udtænke specifikke 
foranstaltninger til at vise solidaritet, 
herunder foranstaltninger som 
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Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

handelsaftaler mellem naturgasselskaber, 
kompensationsordninger eller øget 
gaseksport. Solidaritetsforanstaltningerne 
kan være særligt hensigtsmæssige mellem 
de medlemsstater, for hvilke 
Kommissionen henstiller til, at der oprettes 
fælles forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.
Forretningsmæssige overenskomster 
mellem virksomheder baseret på 
udarbejdelse af fælles forebyggelses- og 
nødplaner bør fremmes.

Begrundelse

Der må ikke være nogen bindende bestemmelser med hensyn til eventuelle 
solidaritetsforanstaltninger hhv. kompensationsmekanismer.

Ændringsforslag 8

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 ved at sikre, at 
det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, og ved at 
fastlægge ekstraordinære 
foranstaltninger, der skal 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 eller 
alvorlig og reel fare for sådanne 
afbrydelser i en ånd af solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Faktiske afbrydelser af forsyningen bør ikke være de eneste grunde til en reaktion; alvorlige 
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og troværdige trusler om afbrydelse bør også kunne udløse disse reaktioner.
Solidaritetsånden bør understreges i forordningen i overensstemmelse med konklusionerne 
fra Det Europæiske Råd i marts 2009.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – 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 og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom, andre kunder, såsom små og 
mellemstore virksomheder, skoler og 
hospitaler og andre institutioner, der 
leverer medicinske, sociale eller 
uddannelsesmæssige offentlige tjenester, 
hvis de allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have ret til at definere listen over beskyttede kunder i henhold til deres 
nationale lovgivning i overensstemmelse med deres behov og udvide begrebet ”beskyttede 
kunder”, hvis de finder det nødvendigt.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen gennemfører 
foranstaltningerne inden for de beføjelser, 
den har fået tildelt i denne forordning. 
Disse foranstaltninger omfatter især den 
årlige risikovurdering, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, litra a, og den vedvarende 
overvågning af gasforsyningssikkerheden 
på fællesskabsplan.
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Begrundelse

På baggrund af gaskrisers grænseoverskridende karakter bør forebyggelse og forberedelse 
koordineres bedre på Kommissions-/fællesskabsplan.

Ændringsforslag 11

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 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed i henhold til stk. 2 
og efter høring af naturgasselskaberne, de 
relevante organisationer, som 
repræsenterer private kunders, industrielle 
kunders og andre berørte parters 
interesser, og den regulerende myndighed, 
for så vidt denne ikke er den kompetente 
myndighed:

Begrundelse

På baggrund af gaskrisers grænseoverskridende karakter bør kriseforebyggelse og -
forberedelse koordineres bedre på fællesskabsplan. Forpligtelsen til at høre andre 
medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen bør yderligere understreges.

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 

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 på fællesskabsniveau. Disse 
konsultationer skal som minimum omfatte 
sammenkoblinger, forsyninger på tværs af 
landegrænser, oplagring på tværs af 
landegrænser og den fysiske kapacitet til at 
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begge retninger. transportere gas i begge retninger samt 
kontraktuelle begrænsninger for levering 
af forsyninger på tværs af landegrænser. I 
forbindelse med disse konsultationer skal 
fortroligheden af de økonomisk følsomme 
data sikres

Begrundelse

På baggrund af gaskrisers grænseoverskridende karakter bør kriseforebyggelse og -
forberedelse koordineres bedre på fællesskabsplan. Den kompetente myndighed i denne 
forbindelse bør være Kommissionen.

Ændringsforslag 13

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 
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. 

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltningerne, hvormed 
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger opfyldes, jf. artikel 6 og 7; 
disse foranstaltninger skal mindst omfatte 
planlægningen med henblik på at opfylde 
N-1-standarden og de mængder og 

a) foranstaltningerne, hvormed 
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger opfyldes, jf. artikel 6 og 7; 
disse foranstaltninger skal mindst omfatte 
planlægningen med henblik på at opfylde 
N-1-standarden og de mængder og 
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kapaciteter, som er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden 
samt forpligtelser, der er pålagt 
naturgasselskaber og andre relevante 
organer

kapaciteter, som er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, idet 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet1 og Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet2

overholdes, foranstaltninger på 
efterspørgselssiden samt forpligtelser, der 
er pålagt naturgasselskaber og andre 
relevante organer;
1. EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
2. EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31.03.14; 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 31.03.16; 5 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.

Begrundelse

Det vil teknisk set være umuligt at færdiggøre den nødvendige infrastruktur og tilpasse hele 
transmissionssystemet på tre år.
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Ændringsforslag 16

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. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest fire 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 fireårsperiode
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde til at 
kunne transportere gasstrømme i begge 
retninger. Gastransmissionsoperatøren 
opgraderer infrastrukturen for at sikre, at 
methanudslip fra ledninger og 
kompressorstationer minimeres.

Begrundelse

Det vil teknisk set være umuligt at tilpasse hele transmissionssystemet til at kunne 
transportere gasstrømme i begge retninger.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at
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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.

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. Muligheden for at 
medfinansiere forbedringen af 
mulighederne for at forbinde nettene 
indbyrdes fra fællesskabsfonde, især for 
de regioner der betragtes som 
"energiøer", undersøges.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse
Forpligtelsen til at foretage en komplet vurdering af risiciene betyder for de kompetente 
myndigheder et betragteligt bureaukrati og administrative omkostninger, uden at det klart 
fremgår, om informationerne rent faktisk vil kunne forbedre situationen i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau. 
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest [den 30.03.11; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] foretager 
Kommissionen en fuldstændig vurdering 
af de risici, der truer sikkerheden af 
gasforsyningen i Fællesskabet 
(fællesskabsvurdering), idet den især 
tager hensyn til risikovurderinger 
foretaget af de enkelte medlemsstater og 
samtlige relevante internationale forhold.

Begrundelse

Merværdi af risikovurdering på fællesskabsplan. Både “national” risikovurdering og 
risikovurdering på fællesskabsplan revideres, når der opstår betydelige eller uventede risici.

Ændringsforslag 20

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 
kunders, industrielle kunders og andre 
involverede parters interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

hvert år inden den 30. september.

Begrundelse

Risikovurderingen skal gentages mere regelmæssigt for bedre at kunne forudse og forberede 
sig på en krise. 

Ændringsforslag 22

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.

Begrundelse

Den faktor, der udløser iværksættelse af nødforanstaltninger, bør være mere fleksibel.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter alarmberedskab eller en 
nødsituation, oplyser den øjeblikkeligt 
Kommissionen herom og forelægger alle 
nødvendige oplysninger. I en nødsituation, 
som kan munde ud i en anmodning om 
bistand fra EU og dennes medlemsstater, 
underretter medlemsstatens kompetente 
myndighed hurtigst muligt Kommissionens 
overvågnings- og informationscenter på 
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civilbeskyttelsesområdet.

Begrundelse
Først i forbindelse med alarmberedskabs- eller nødsituationsniveauet påhviler det 
medlemsstaterne, hhv. EU-niveauet at genetablere forsyningssikkerheden. Under det tidlige 
advarselstrin er det virksomhederne, der har til opgave at afhjælpe 
forsyningsvanskelighederne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den kompetente myndighed 
erklærer en nødsituation, følger den de 
forud fastsatte foranstaltninger som 
defineret i nødplanen og oplyser 
øjeblikkeligt Kommissionen om bl.a. de 
foranstaltninger, den påtænker at træffe i 
medfør af artikel 9, stk. 1. Kommissionen 
kan indkalde gaskoordinationsgruppen. 

5. Hvis den kompetente myndighed 
erklærer en nødsituation, følger den de 
forud fastsatte foranstaltninger som 
defineret i nødplanen og oplyser 
øjeblikkeligt Kommissionen om bl.a. de 
foranstaltninger, den påtænker at træffe i 
medfør af artikel 9, stk. 1. Kommissionen 
indkalder gaskoordinationsgruppen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at gore Kommissionens beføjelser i forbindelse med krisestyring på 
fællesskabsplan mere præcise.

Ændringsforslag 25

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 

6. Kommissionen verificerer inden for tre 
kalenderdage, 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 
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Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

efter Kommissionens opfattelse ikke, eller 
ikke længere, er berettiget.

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 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 erklærer 
alarmberedskab på fællesskabsplan på 
anmodning fra en kompetent myndighed. 
Kommissionen erklærer en nødsituation på 
fællesskabsniveau efter anmodning af en 
kompetent myndighed, eller hvis 
Fællesskabet mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande som ikke 
er medlemmer af Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde 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.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen indkalder 
gaskoordinationsgruppen, så snart den 
erklærer en nødsituation på 
fællesskabsniveau.

2. Kommissionen indkalder 
gaskoordinationsgruppen, så snart den 
erklærer alarmberedskab eller nødsituation 
på fællesskabsniveau.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Ved alarmberedskab på 
fællesskabsniveau anmoder 
Kommissionen de kompetente 
myndigheder til at koordinere deres 
indsats med henblik på at klare et afbræk 
i forsyningerne eller en ekstraordinært 
høj efterspørgsel. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I en nødsituation på fællesskabsniveau 
sikrer medlemsstaterne, at adgangen på 
tværs af landegrænser til lagerfaciliteterne 
opretholdes, og de må ikke indføre 
retsforskrifter, som uberettiget indskrænker 
gasstrømmen til de berørte markeder.

6. I en nødsituation på fællesskabsniveau 
sikrer medlemsstaterne, at adgangen på 
tværs af landegrænser til lagerfaciliteterne 
opretholdes, og de må ikke indføre 
retsforskrifter, som uberettiget indskrænker 
gasstrømmen til de berørte markeder. 
Kommissionen letter anvendelsen af disse 
foranstaltninger med henblik på at bevare 
et velfungerende indre marked, især i 
tilfælde af forsyningsafbrydelser og i 
krisesituationer.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – litra b – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktuelle begrænsninger for 
videreeksport.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag II – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed tager følgende
vejledende og ikke-udtømmende liste i 
betragtning ved udarbejdelsen af den 
forebyggende plan og nødplanen:

Den kompetente myndighed tager den
vejledende og ikke-udtømmende liste, der 
findes i dette bilag, i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen: Den kompetente myndighed 
tager behørigt hensyn til de miljømæssige 
virkninger af de foreslåede 
foranstaltninger under udarbejdelsen af 
de forebyggende planer og nødplanerne, 
og foretrækker så vidt muligt de 
foranstaltninger, der har mindst 
indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag II – overskrift "Udbudssiden" – punkt 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Lettelse af integrationen af gas fra 
vedvarende energikilder i 
gasnetinfrastrukturen. 

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed tager 
udelukkende i en nødsituation bidraget fra 
følgende foranstaltninger i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen:

Den kompetente myndighed tager 
udelukkende i en nødsituation bidraget fra 
den følgende ufuldstændige liste over 
foranstaltninger i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen:
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Begrundelse
I forbindelse med udarbejdelse af forebyggende planer og nødplaner må der ikke fastlægges 
bindende påbud.
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