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Ændringsforslag 23
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 122,

Or. de

Begrundelse

Hovedformålet med forslaget er at sikre naturgasforsyningen i krisesituationer. For den 
slags "forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse produkter" er EF-traktatens artikel 100 
det mest relevante kompetencegrundlag. De planlagte ændringer i forhold til det nuværende 
direktiv forudsætter ingen ændring af retsgrundlaget.

Ændringsforslag 24
Thomas Ulmer

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 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.

Or. de

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.
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Ændringsforslag 25
Thomas Ulmer

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.
Investeringerne 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. 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.

Or. de

Begrundelse

Die europäische Regulierungspraxis sollte Unternehmen Anreize zu neuen Investitionen bieten.

Ændringsforslag 26
Justas Vincas Paleckis

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 

(11) Forskellige kilder til 
fællesskabsmidler står til rådighed for at 
hjælpe medlemsstaterne med at finansiere 
de nødvendige investeringer i indenlandsk 
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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.

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".

Or. en

Ændringsforslag 27
Justas Vincas Paleckis

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 28
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er afgørende for et velfungerende 
marked, at naturgasselskaberne rettidigt 
foretager de nødvendige investeringer i 
indenlandsk produktion og infrastrukturer, 
f.eks. sammenkoblinger og udstyr, som 
muliggør fysisk gennemstrømning i begge 
retninger i rørledninger, oplagring og 
anlæg til forgasning af LNG, idet der 
tages hensyn til eventuelle afbrydelser af 
forsyningerne såsom den afbrydelse, der 
indtraf i januar 2009.

(17) Det er afgørende for et velfungerende 
marked, at naturgasselskaberne rettidigt 
foretager de nødvendige investeringer i 
indenlandsk produktion og infrastrukturer, 
f.eks. sammenkoblinger eller udstyr, som 
muliggør fysisk gennemstrømning i begge 
retninger i rørledninger, idet der tages 
hensyn til eventuelle afbrydelser af 
forsyningerne såsom den afbrydelse, der 
indtraf i januar 2009.

Or. de

Begrundelse

Mit Ausnahme der Flussumkehr darf es keine Festlegung für die zu tätigenden Investitionen in 
die Infrastruktur geben. Dies würde neue Anbieter und kleine Unternehmen unangemessen 
und unverhältnismäßig belasten.

Ændringsforslag 29
Justas Vincas Paleckis

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 

(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 
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nødplaner på regionalt niveau, når dette er 
muligt og nødvendigt.

naturgasselskaber og kompetente 
myndigheder. Der bør opstilles fælles 
nødplaner på regionalt niveau, når dette er 
muligt og nødvendigt.

Or. � �en

Ændringsforslag 30
Thomas Ulmer

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 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 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.

Or. de

Begrundelse

Der må ikke være nogen bindende bestemmelser med hensyn til eventuelle 
solidaritetsforanstaltninger hhv. kompensationsmekanismer.
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Ændringsforslag 31
Bogusław Sonik

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 fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne, 
således som foreskrevet i artikel 194, stk. 
2, 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.

Or. en

Begrundelse

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden og som led i tilpasningen i forbindelse hermed er 
retsgrundlaget for forslaget om foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden (KOM(2009)0363) blevet ændret fra den ”gamle” artikel 95 
(harmonisering af lovgivningerne) til den ”nye” artikel 194, stk. 2 (energi).

Ændringsforslag 32
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
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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.

nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, for eksempel 
medlemsstater, som er ”energiøer”, 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.

Or. en

Ændringsforslag 33
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Eftersom målene for den 
foranstaltning, der skal gennemføres med 
henblik på at opnå forsyningssikkerhed i 
Fællesskabet, ikke kan opfyldes på 
tilfredsstillende vis af medlemsstaterne 
alene og derfor på grund af 
foranstaltningens omfang eller virkninger 
bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, 
kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet som omhandlet 
i nævnte artikel går denne forordning ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.

(32) Eftersom målene for den 
foranstaltning, der skal gennemføres med 
henblik på at opnå forsyningssikkerhed i 
Fællesskabet, ikke kan opfyldes på 
tilfredsstillende vis af medlemsstaterne 
alene og derfor på grund af 
foranstaltningens omfang eller virkninger 
bedre kan gennemføres på regionalt plan 
eller fællesskabsplan, kan Fællesskabet 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet som omhandlet 
i nævnte artikel går denne forordning ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
disse mål.



PE430.952v01-00 10/28 AM\798998DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 34
Thomas Ulmer

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 
husholdninger, som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet.

Or. de

Begrundelse

De kunder, der skal beskyttes, omfatter henhold til energilovgivningen hovedsagelig 
husholdninger og eventuelt skoler og hospitaler. Hvis medlemsstaterne udvider målområdet 
(som den oprindelige bestemmelse giver mulighed for), bør man være opmærksom på, at dette 
ikke sker på bekostning af tredjeparter (her ville det være nødvendigt med en 
kontrolmekanisme, f.eks. gennem inddragelse af gaskoordinationsgruppen). Desuden taler 
den oprindelige bestemmelse for et direktiv og imod en forordning, da den giver 
medlemsstaterne et stort spillerum i forbindelse med gennemførelsen.

Ændringsforslag 35
Justas Vincas Paleckis

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 

(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, hospitaler og andre institutioner, 
der leverer medicinske, sociale eller 
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tilsluttet et gasdistributionsnet uddannelsesmæssige offentlige tjenester, 
hvis de allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Or. en

Ændringsforslag 36
Thomas Ulmer

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 
ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og 
Kommissionen inden for deres respektive 
ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse. For så 
vidt angår håndteringen af tilfælde af en 
større afbrydelse af gasforsyningen 
indeholder denne forordning en 
mekanisme bygget på en tretrinsstrategi. I 
den første fase kommer reaktionen fra 
enkelte virksomheder hhv. 
virksomhedsgrupper på 
forsyningsafbrydelsen til udfoldelse; hvis 
denne ikke er tilstrækkelig, bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger 
til at afhjælpe forsyningsafbrydelsen. Der 
skal først træffes passende 
foranstaltninger på fællesskabsplan, hvis 
de foranstaltninger, der er truffet under 
første og anden fase, ikke har ført til 
noget resultat. Der bør fortrinsvis tages 
hensyn til grænseoverskridende regionale 
løsninger.

Or. de

Begrundelse

Det skal understreges kraftigere, hvordan de enkelte aktører er indordnet i forhold til 
hinanden. En bestemmelse, der indeholder en beskrivelse af de enkelte involverede parters 
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roller og ansvar, bør også omfatte denne tretrins-fællesskabsmekanisme. Se betragtning 18 i 
det hidtidige direktiv 2004/67.

Ændringsforslag 37
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen koordinerer de 
kompetente myndigheder på 
fællesskabsniveau i kraft af 
gaskoordinationsgruppen, bl.a. i tilfælde af 
en nødsituation på fællesskabsniveau.

4. „Gaskoordinationsgruppen“ styrer 
samarbejdet på fællesskabsplan i henhold 
til artikel 11, især i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau. I en 
nødsituation på fællesskabsniveau 
indkalder Kommissionen ifølge artikel 10, 
stk. 3, en kriseledelsesgruppe. Deltagerne
udnævnes af de berørte medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

Den seneste gaskrise har vist, at repræsentanterne for naturgasbranchen har kunnet 
tilvejebringe en hurtig og effektiv løsning på forsyningsafbrydelsen. Derfor skal der også 
kunne gribes til en solid organisationsstruktur i krisetilfælde.

Ændringsforslag 38
Justas Vincas Paleckis

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 efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
kunders, industrielle kunders og andre 
involverede parters interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

Or. en
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Ændringsforslag 39
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. 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. Diese Konsultationen müssen als 
Mindestvorgabe Fragen der 
Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken. 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 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. I forbindelse hermed skal 
fortroligheden af de økonomisk følsomme 
data sikres.

Or. de

Begrundelse

Oplysningspligterne vedrører fortrolige virksomhedsdata. Derfor skal data, hvor det er 
muligt, formidles i aggregeret form for på den måde at beskytte forretningshemmeligheder.
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Ændringsforslag 40
Justas Vincas Paleckis

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. 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. 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 samt kontraktuelle 
begrænsninger for levering af forsyninger 
på tværs af landegrænser.

Or. en

Ændringsforslag 41
Thomas Ulmer

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 

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan 
gaskoordinationsgruppen 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 
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Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau.

gaskoordinationsgruppen også henstille 
til, at der opstilles en fælles plan på 
regionalt niveau.

Or. de

Begrundelse

Den seneste gaskrise har vist, at repræsentanterne for naturgasbranchen har kunnet 
tilvejebringe en hurtig og effektiv løsning på forsyningsafbrydelsen. Derfor skal der også 
kunne gribes til en solid organisationsstruktur i krisetilfælde.

Ændringsforslag 42
Justas Vincas Paleckis

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.

Or. en

Ændringsforslag 43
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 



PE430.952v01-00 16/28 AM\798998DA.doc

DA

henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen om disse hurtigst muligt.

henhold til stk. 6, og underretter 
gaskoordinationsgruppen om disse 
hurtigst muligt.

Or. de

Begrundelse

Den seneste gaskrise har vist, at repræsentanterne for naturgasbranchen har kunnet 
tilvejebringe en hurtig og effektiv løsning på forsyningsafbrydelsen. Derfor skal der også 
kunne gribes til en solid organisationsstruktur i krisetilfælde.

Ændringsforslag 44
Thomas Ulmer

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. I samråd med ACER og ENTSO-G, 
gaskoordinationsgruppen og andre 
berørte aktører undersøger Kommissionen 
alle medlemsstaternes planer senest seks 
måneder efter, at de kompetente 
myndigheder har underrettet 
Kommissionen herom. Finder 
Kommissionen og 
gaskoordineringsgruppen, 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 de i 
fællesskab planen revideret. Senest 2 
måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen om 
den ændrede plan, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. I så fald kan 
Kommissionen ændre sin anmodning 
eller trække den tilbage. Beslutter 
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Kommissionen inden for 2 måneder ikke 
at ændre sin anmodning eller at trække 
den tilbage, efterkommer den kompetente 
myndighed Kommissionens anmodning 
senest 3 måneder efter underretningen om 
Kommissionens beslutning.

Or. de

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen bør inddrages mere aktivt i de europæiske koordineringsopgaver 
og i grænseoverskridende udveksling af information. Ideen med gaskoordinationsgruppen har 
vist sig nyttig i forbindelse med den seneste russisk-ukrainske gaskrise.

Ændringsforslag 45
Thomas Ulmer

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 tre år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor de kompetente myndigheder træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
bidrager til at opfylde N-1-standarden. 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 treårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.
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Or. de

Begrundelse

Det tjener ikke noget formål at indføre forpligtelse til at skabe kapacitet til at transportere gas 
i begge retninger. Der skal kun skabes kapacitet til transport i begge retninger, når denne er 
mulig og formålstjenlig (vurderet ud fra de gældende betingelser og økonomiske motiver) med 
henblik på opfyldelse af N-1-standarden (bemærk: Der er i forbindelse med N-1-standarden 
hidtil ikke blevet taget hensyn til transport i begge retninger (Reverse Flow)). Andet: Cost 
benefit-analyse, alvorlige følgevirkninger af reguleringen af benchmark og incitamenter.

Ændringsforslag 46
Justas Vincas Paleckis

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 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. 
Gastransmissionsoperatøren opgraderer
infrastrukturen for at sikre, at 
methanudslip fra ledninger og 
kompressorstationer minimeres.
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Or. en

Ændringsforslag 47
Justas Vincas Paleckis

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Thomas Ulmer

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 

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



PE430.952v01-00 20/28 AM\798998DA.doc

DA

gasforsyningssikkerheden i dennes 
medlemsstat:

gasforsyningssikkerheden i dennes 
medlemsstat:

Or. de

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. 

Ændringsforslag 49
Justas Vincas Paleckis

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.

Or. en

Ændringsforslag 50
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nødplanen skal sikre, at adgangen på 
tværs af landegrænser til lagerfaciliteterne 
også opretholdes i nødsituationer.
Nødplanen må ikke indføre 
foranstaltninger, der uberettiget begrænser 
gasstrømmen på tværs af landegrænser.

3. Den nationale nødplan skal sikre, at 
adgangen på tværs af landegrænser til 
lagerfaciliteterne også opretholdes i 
nødsituationer. Nødplanen må ikke indføre 
foranstaltninger, der uberettiget begrænser 
gasstrømmen på tværs af landegrænser.
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Or. de

Begrundelse

Der grenzüberschreitende Zugang zu Speicheranlagen muss von den jeweiligen 
Mitgliedstaaten sichergestellt werden

Ændringsforslag 51
Thomas Ulmer

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 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. de

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 52
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den kompetente myndighed 
erklærer en nødsituation, følger den de 

5. Hvis den kompetente myndighed 
erklærer en nødsituation, følger den de 
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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.

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.

Or. de

Begrundelse

Der bør her gælde faste adfærdsregler i tilfælde af en nødsituation. En bestemmelse med 
formuleringen "kan indkalde" ville føre til for stor fortolkningsfrihed.

Ændringsforslag 53
Justas Vincas Paleckis

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

Or. en
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Ændringsforslag 54
Thomas Ulmer

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 kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning, eller hvis Fællesskabet mister 
mere end 20 % 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.

Or. de

Begrundelse

Grænsen for erklæring af en nødsituation på fællesskabsplan skal ligge på 20 % af den 
daglige naturgasimport i EU fra tredjelande. Den hidtidige anvendelse af direktivet har vist, 
at dette må være rimeligt.

Ændringsforslag 55
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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 

1. Kommissionen erklærer en tidlig 
varsling eller 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 56
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen kan indkalde 
gaskoordinationsgruppen, så snart den 
erklærer en tidlig varsling eller 
alarmberedskab på fællesskabsniveau.
Kommissionen indkalder 
gaskoordinationsgruppen, så snart den 
erklærer en nødsituation på 
fællesskabsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 57
Justas Vincas Paleckis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Ved alarmberedskab på 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 58
Thomas Ulmer

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 inden for rammerne af 
kommercielle overenskomster, og de må 
ikke indføre retsforskrifter, som uberettiget 
indskrænker gasstrømmen til de berørte 
markeder.

Or. de

Begrundelse

Der må ikke være nogen forpligtelser for medlemsstaterne og deres naturgasvirksomheder 
vedrørende adgang til lagerfaciliteterne udover, hvad der fastlægges ved kommercielle 
overenskomster.

Ændringsforslag 59
Thomas Ulmer

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.

udgår
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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.

Or. de

Begrundelse

Du fra princippet om nedbringelse af bureaukratiet bør oprettelse af yderligere grupper til 
overvågelse af forsyningssikkerheden samt yderligere indberetningspligter undgås. Endnu en 
følgegruppe er overflødig, da disse opgaver allerede varetages på nationalt plan af 
gasvirksomheder og myndigheder. Desuden er det tvivlsomt, hvad forskellen mellem ”Task 
Force” og gaskoordinationsgruppe består i.

Ændringsforslag 60
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, ACER, ENTSO-
G samt for de repræsentative organer i den 
pågældende industri og for de relevante 
kunder. Kommissionen fastlægger 
gruppens sammensætning, sikrer dens 
repræsentativitet og varetager dens 
formandskab. Gruppen fastsætter selv sin 
forretningsorden.

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, ACER, ENTSO-
G samt for de repræsentative organer i den 
pågældende industri og for de relevante 
kunder. Medlemsstaterne fastlægger 
gruppens sammensætning, sikrer dens 
repræsentativitet og varetager dens 
formandskab. Gruppen fastsætter selv sin 
forretningsorden.

Or. de

Begrundelse

Man bør fremhæve den rolle, som eksperter fra virksomheder (dispachere, 
virksomhedsmanagement m.m.) spiller i en (regional) ”emergency task force”. I en 
nødsituation, hvor det er nødvendigt at træffe hurtige beslutninger, er korte 
kommunikationsveje mellem denne gruppe og de koordinerende myndigheder (ministerier, 
lovgivere, EU) vigtige.
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Ændringsforslag 61
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gaskoordinationsgruppen bistår bl.a. 
Kommissionen i spørgsmål vedrørende:

2. Gaskoordinationsgruppen bistår bl.a. 
Kommissionen i spørgsmål vedrørende:

Or. de

Begrundelse

Die Rolle der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ muss gestärkt werden.

Ændringsforslag 62
Justas Vincas Paleckis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktuelle begrænsninger for 
videreeksport.

Or. en

Ændringsforslag 63
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag III, nr. 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 myndigheder tager 
udelukkende i en nødsituation bidraget fra 
følgende foranstaltninger i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen, idet den i denne forbindelse 
tager hensyn til den følgende 
ufuldstændige liste over foranstaltninger:
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Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udarbejdelse af forebyggende planer og nødplaner må der ikke fastlægges 
bindende påbud.


