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KORT BEGRUNDELSE

I de seneste år er der meget, der har ændret sig i Fællesskabets energiforsyningssikkerhed som 
følge af den voksende afhængighed af import og den stigende usikkerhed med hensyn til 
forsyning og transit. Den russisk-ukrainske gaskrise i januar 2009 viste, at der stadig er behov 
for investeringer i infrastrukturer i hele EU, og at en yderligere markedsintegration vil 
forbedre forsyningssikkerheden.

Direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas omhandler
forsyningssikkerhedsaspekterne ved en langsigtet planlægning af investeringer i tilstrækkelig 
kapacitet og andre infrastrukturer på tværs af landegrænser, hvormed systemets evne til at 
garantere forsyningssikkerheden og dække rimelige behov opretholdes på lang sigt.

Formålet med forslaget er at sikre, at der er tilstrækkelig infrastruktur og beredskab til at 
forhindre og håndtere pludselige afbrydelser af gasforsyningen. Det sigter mod at garantere, at 
det interne gasmarked fortsætter med at fungere effektivt længst muligt i sådanne situationer, 
og at der er klare mekanismer til at sikre en koordineret reaktion på konkrete afbrydelser i 
forsyningerne.

For at bane vej for en mere effektiv reaktion bør direktiv 2004/67/EF, der fastlægger en række 
foranstaltninger for at opretholde forsyningssikkerheden, erstattes af en forordning (der i sig 
selv er mere effektiv som følge af dens umiddelbare anvendelighed) med mere præcise 
standarder for forsyningssikkerheden og planlægning af nødberedskabet.

Selv om ordføreren bifalder forslaget, er hun af den opfattelse, at der er basis for yderligere 
forbedringer, navnlig hvad angår forbrugerbeskyttelse og anvendelsen af markedsbaserede 
foranstaltninger i tilfælde af en gaskrise. Hun foreslår derfor følgende ændringer:

 Let adgang til energi til en overkommelig pris for alle europæiske forbrugere har en 
høj prioritet for ordføreren. Dette skal også sikres i krisesituationer, navnlig for 
beskyttede kunder, idet omfanget heraf skal fastlægges klart og pragmatisk. Kunderne
skal underrettes korrekt om deres ret til uafbrudt forsyning i krisesituationer.

 Enhver afbrydelse af forsyningen skal imødegås af en gradueret og koordineret 
reaktion fra naturgasselskaber, medlemsstater og EU. Gasforsyningssikkerheden er 
ganske vist en fælles opgave for disse aktører, men deres respektive roller og ansvar 
skal fastlægges entydigt.

 Markedsbaserede instrumenter som reaktion på forsyningsafbrydelser skal prioriteres i 
forhold til ikke-markedsbaserede foranstaltninger, der kun skal anvendes som sidste 
udvej.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Men med de nuværende 
foranstaltninger angående 
gasforsyningssikkerhed, der er truffet på 
fællesskabsniveau, har medlemsstaterne 
fortsat et stort spillerum, hvad angår valget 
af foranstaltninger. Trues en medlemsstats 
forsyningssikkerhed, består der en klar 
risiko for, at ensidige foranstaltninger 
truffet af denne medlemsstat kan bringe det 
indre gasmarkeds funktion i fare. De nylige 
erfaringer har vist, at denne risiko er reel. 
For at gøre det muligt for det indre 
gasmarked at fungere selv i situationer med 
forsyningsknaphed er det derfor 
nødvendigt at fastlægge et mere 
samordnet beredskab over for
forsyningskriser, såvel hvad angår 
forebyggende tiltag som reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

(4) Men med de nuværende 
foranstaltninger angående 
gasforsyningssikkerhed, der er truffet på 
fællesskabsniveau, har medlemsstaterne 
fortsat et stort spillerum, hvad angår valget 
af foranstaltninger. Trues en medlemsstats 
forsyningssikkerhed, består der en klar 
risiko for, at ensidige foranstaltninger 
truffet af denne medlemsstat kan bringe det 
indre gasmarkeds funktion og beskyttede, 
herunder sårbare, kunders sikkerhed i 
fare. De nylige erfaringer har vist, at denne 
risiko er reel. For at gøre det muligt for det 
indre gasmarked at fungere selv i 
situationer med forsyningsknaphed er det 
derfor nødvendigt at sikre solidaritet og 
koordinering i forbindelse med 
forsyningskriser, såvel hvad angår 
forebyggende tiltag som reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

Begrundelse

Aspektet forbrugerbeskyttelse og solidaritet er ikke fuldt ud integreret i dette forslag. Da 
denne forordning vedrører naturgasforsyningssikkerhed, er forbrugerbeskyttelse og 
solidaritet mellem medlemsstaterne af afgørende betydning for forberedelsen af reaktionerne 
på afbrydelser af forsyningen.

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En betydelig afbrydelse af 
Fællesskabets gasforsyninger kan påvirke 
alle medlemsstater og kontraherende parter 
i energifællesskabstraktaten og føre til 
alvorlige økonomiske konsekvenser for 
hele Fællesskabets økonomi. Tilsvarende 
kan afbrydelsen af gasforsyningen få 
alvorlige sociale virkninger – navnlig for 
sårbare kundegrupper.

(6) En betydelig afbrydelse af 
Fællesskabets gasforsyninger vil få 
negative konsekvenser for EU's 
strategiske interesser og kan påvirke alle 
medlemsstater og kontraherende parter i 
energifællesskabstraktaten og føre til 
alvorlige økonomiske konsekvenser for 
hele Fællesskabets økonomi samt indirekte 
for andre, subsidiære områder.
Tilsvarende kan afbrydelsen af 
gasforsyningen få alvorlige sociale 
virkninger – navnlig for sårbare 
kundegrupper.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning bør sætte 
naturgasselskaber og kunder i stand til at 
forlade sig på markedsmekanismer så 
længe som muligt, når der skal tages højde 
for afbrydelser. Den bør også fastsætte 
nødmekanismer, som kan anvendes, når 
markederne ikke længere er i stand til på 
passende vis at håndtere en afbrydelse af 
gasforsyningerne. Selv i en nødsituation 
bør der gives forrang til markedsbaserede 
instrumenter for at afbøde virkningerne af, 
at forsyningen afbrydes.

(12) Denne forordning bør sætte 
naturgasselskaber og kunder i stand til at 
forlade sig på markedsmekanismer så 
længe som muligt, når der skal tages højde 
for afbrydelser. Den bør også fastsætte 
nødmekanismer, som kan anvendes, når 
markederne ikke længere er i stand til på 
passende vis at håndtere en afbrydelse af 
gasforsyningerne. Selv i en nødsituation 
bør der gives forrang til markedsbaserede 
instrumenter for at afbøde virkningerne af, 
at forsyningen afbrydes, forudsat at 
forbrugernes almene interesser i de 
berørte medlemsstater ikke påvirkes.

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Efter vedtagelsen af den tredje pakke 
vedrørende det indre energimarked vil 
gassektoren være omfattet af nye 
bestemmelser, som tydeligt definerer roller 
og ansvarsområder for medlemsstater, 
tilsynsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører og ACER, 
og som forbedrer 
markedsgennemskueligheden til gavn for 
et velfungerende marked og for 
forsyningssikkerheden.

(13) Efter vedtagelsen af den tredje pakke 
vedrørende det indre energimarked vil 
gassektoren være omfattet af nye 
bestemmelser, som tydeligt definerer roller 
og ansvarsområder for medlemsstater, 
tilsynsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører og ACER, 
og som forbedrer 
markedsgennemskueligheden til gavn for 
et velfungerende marked, for 
forsyningssikkerheden, og for 
forbrugerbeskyttelsen.

Begrundelse

Aspektet forbrugerbeskyttelse og solidaritet er ikke fuldt ud integreret i dette forslag. Da 
denne forordning vedrører naturgasforsyningssikkerhed, er forbrugerbeskyttelse og 
solidaritet mellem medlemsstaterne af afgørende betydning for forberedelsen af reaktionerne 
på afbrydelser af forsyningen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver Fællesskabet det 
bedst mulige niveau for 
forsyningssikkerhed i alle medlemsstater, 
såfremt markedskræfterne får frit spillerum 
i det tilfælde, at afbrydelser af forsyningen 
påvirker en del af Fællesskabet – uanset 
årsagen til afbrydelsen. Til dette formål 
kræves en omfattende og effektiv fælles 
tilgang til forsyningssikkerhed bl.a. på 
grundlag af åbne og ikke-diskriminerende 
politikker, der kan forenes med det indre 
markeds krav, og hvormed 
markedsforvridninger og undergravning af 

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver Fællesskabet det 
bedst mulige niveau for 
forsyningssikkerhed i alle medlemsstater, 
såfremt markedskræfterne får frit spillerum 
i det tilfælde, at afbrydelser af forsyningen 
påvirker en del af Fællesskabet – uanset 
årsagen til afbrydelsen. Til dette formål 
kræves en omfattende og effektiv fælles 
tilgang til forsyningssikkerhed bl.a. på 
grundlag af åbenhed, solidaritet og ikke-
diskriminerende politikker, der kan forenes 
med det indre markeds krav, og hvormed 
markedsforvridninger og undergravning af 
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markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

Begrundelse

Aspektet forbrugerbeskyttelse og solidaritet er ikke fuldt ud integreret i dette forslag. Da 
denne forordning vedrører naturgasforsyningssikkerhed, er forbrugerbeskyttelse og 
solidaritet mellem medlemsstaterne af afgørende betydning for forberedelsen af reaktionerne 
på afbrydelser af forsyningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør defineres tilstrækkeligt 
harmoniserede standarder for 
forsyningssikkerhed, som mindst tager 
højde for den situation, der opstod i januar 
2009, og som tager hensyn til forskelle 
mellem medlemsstaterne, uden at 
naturgasselskaber, herunder nye 
markedsdeltagere og små virksomheder, 
pålægges urimelige og uforholdsmæssigt 
store byrder.

(16) Der bør defineres tilstrækkeligt 
harmoniserede standarder for 
forsyningssikkerhed, som mindst tager 
højde for den situation, der opstod i januar 
2009, og som tager hensyn til forskelle 
mellem medlemsstaterne samt til de 
offentlige serviceforpligtelser og 
foranstaltningerne til forbrugerbeskyttelse 
jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 
2009 om fælles regler for det indre 
marked for naturgas 1, uden at 
naturgasselskaber, herunder nye 
markedsdeltagere og små virksomheder, 
pålægges urimelige og uforholdsmæssigt 
store byrder.
_____

1 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.

Begrundelse

Det er helt afgørende at sikre, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at beskytte alle 
de forskellige kategorier af kunder. I forbindelse med forberedelserne af de strategiske planer 
for forsyningssikkerheden bør der tages hensyn til de offentlige serviceforpligtelser, 
beskyttelse af sårbare forbrugere, bekæmpelse af energifattigdom og befolkningens trivsel og 
sundhed.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er vigtigt at opretholde
gasforsyningen, især til privatkunder og 
andre beskyttede kunder som f.eks. skoler 
og hospitaler, i tilfælde, hvor markedet 
ikke længere kan levere til dem. Det er 
afgørende, at de foranstaltninger, som skal 
træffes i en krise, defineres forud for en 
eventuel krise.

(18) Det er vigtigt, at medlemsstaterne
opretholder gasforsyningen, især til 
privatkunder, herunder sårbare kunder og 
andre beskyttede kunder som f.eks. skoler 
og hospitaler, i tilfælde, hvor markedet 
ikke længere kan levere til dem. Det er 
afgørende, at de foranstaltninger, som skal 
træffes i en krise, defineres forud for en 
eventuel krise, især hvad angår offentlige 
forpligtelser og foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse, jf. direktiv 
2009/73/EF, forebyggelse af overpriser og 
kompensation til sårbare forbrugere.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forsyningssikkerhedsaspekterne af en 
langsigtet planlægning af investeringer i 
tilstrækkelig kapacitet og andre 
infrastrukturer på tværs af landegrænser, 
hvormed systemets evne til at garantere 
forsyningssikkerheden og dække rimelige 
behov opretholdes på lang sigt, er 
behandlet i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 
…/…/EF [om fælles regler for det indre 
marked for naturgas og ophævelse af 
direktiv 2003/55/EF]. En 
overgangsperiode kan være påkrævet for 
at opfylde standarder for 
forsyningssikkerhed, således at de 
nødvendige investeringer kan foretages.
Den 10-årige netudviklingsplan, som er 
opstillet af ENTSO-G, og som ACER fører 
tilsyn med, er et grundlæggende redskab til 
udpegning af de investeringer, som er 

(20) Forsyningssikkerhedsaspekterne af en 
langsigtet planlægning af investeringer i 
tilstrækkelig kapacitet og andre 
infrastrukturer på tværs af landegrænser, 
hvormed systemets evne til at garantere 
forsyningssikkerheden og dække rimelige 
behov opretholdes på lang sigt, er 
behandlet i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/73/EF om ændring af 
direktiv …/…/EF [om fælles regler for det 
indre marked for naturgas og ophævelse af 
direktiv 2003/55/EF]. Den 10-årige 
netudviklingsplan, som er opstillet af 
ENTSO-G, og som ACER fører tilsyn 
med, er et grundlæggende redskab til 
udpegning af de investeringer, som er 
nødvendige på fællesskabsniveau.
Medlemsstaterne bør sikre, at alle de 
foranstaltninger til gennemførelse af 
direktiv 2009/73/EF i national ret, der er 
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nødvendige på fællesskabsniveau. nødvendige for at sikre virkningsfuld 
anvendelse af forordningen, er vedtaget 
inden forordningens ikrafttræden.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have incitament til at gennemføre det tidligere vedtagne gasdirektiv i 
national ret så snart som muligt med henblik på at sikre et velfungerende indre marked for 
gas. Den foreslåede forordning bør derfor først træde i kraft, når alle medlemsstaterne har 
gennemført gasdirektivet i national ret. Ellers vil der eksistere to sidestillede juridiske 
instrumenter samtidig, hvor forordningen er umiddelbart anvendelig, mens gasdirektivet 
fortsat skal gennemføres i national ret. Gennemførelsen af gasdirektivet før forordningens 
ikrafttræden vil have den fordel, at der ikke længere vil herske nogen juridisk usikkerhed 
blandt interessehaverne, hvilket vil optimere det indre marked. 

Ændringsforslag 9

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 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

Det bør erindres, at Lissabontraktaten opfordrer til, at Unionens energipolitik føres i en ånd 
af solidaritet.

Ændringsforslag 10

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, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen fra 
naturgasforetagender og på medlemsstats-
og fællesskabsniveau for såvel 
forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen, og for 
at give praktisk udtryk for den ånd af 
solidaritet, som indgår i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Afspejler ånden af solidaritet mellem medlemsstaterne, som bør være basis for alle 
foranstaltninger i tilfælde af problemer med forsyningen med energiprodukter, som fastsat i 
Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 11

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 

1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
herunder sårbare kunder, der defineres af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
direktiv 2009/73/EF, skoler og hospitaler, 
hvis de allerede er tilsluttet et 
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virksomheder, skoler og hospitaler, hvis de 
allerede er tilsluttet et gasdistributionsnet

gasdistributionsnet, og små og mellemstore 
virksomheder, hvis de allerede er tilsluttet 
et gasdistributionsnet, i det omfang en 
sådan supplerende forsyning er disponibel

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 og solidaritet mellem 
disse.

Begrundelse

Aspektet forbrugerbeskyttelse og solidaritet er ikke fuldt ud integreret i dette forslag. Da 
denne forordning vedrører naturgasforsyningssikkerhed, er forbrugerbeskyttelse og 
solidaritet mellem medlemsstaterne af afgørende betydning for forberedelsen af reaktionerne 
på afbrydelser af forsyningen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Naturgasselskaber bidrager til 
gennemførelsen af forordningens 
målsætninger, herunder navnlig 
standarderne for infrastruktur, jf. artikel 
6, og standarderne for forsyning, jf. 
artikel 7.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne tilstræber en 
maksimal spredning af leveranceruter og 
kilder til gasforsyningen for at optimere 
den fysiske tilstedeværelse af gas under 
afbrydelser af forsyningen.

Begrundelse

Hvis der skal opnås en sikker gasforsyning i Europa og et ægte internationalt gasmarked, er 
det vigtigt, at medlemsstaterne ikke blot fokuserer på gas, men også på andre 
energiressourcer.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) oplysninger om de relevante offentlige 
serviceforpligtelser.

(d) oplysninger om de relevante offentlige 
serviceforpligtelser og om foranstaltninger 
til forbrugerbeskyttelse (som anført i 
artikel 3 i direktiv 2000/73/EF), inklusive 
nationale foranstaltninger for at beskytte 
kunderne mod overdrevne prisforhøjelser.

Begrundelse
Det er nødvendigt, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der gør det muligt for dem at 
beskytte kunderne mod overdrevne prisforhøjelser. I direktiv 2009/73/EF findes en detaljeret 
definition af offentlige serviceforpligtelser og forbrugerbeskyttelse, som der kan henvises til 
her. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed træffer 
foranstaltninger for at sikre gasforsyninger 

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

til medlemsstatens beskyttede kunder, 
herunder sårbare kunder, i tilfælde af:

Ændringsforslag 17

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 træffer 
ligeledes foranstaltninger for at sikre 
gasforsyningen til beskyttede kunder, 
herunder sårbare 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, 
herunder sårbare kunder, så længe, som 
det er nødvendigt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed sikrer, at 
betingelserne for forsyning af beskyttede 
kunder fastsættes, uden at disse berører det 
indre gasmarkeds virkemåde, og til en pris, 
som er i overensstemmelse med varens 
markedsværdi.

5. Den kompetente myndighed sikrer, at 
betingelserne for forsyning af beskyttede 
kunder, herunder sårbare kunder, 
fastsættes, uden at disse berører det indre 
gasmarkeds virkemåde, til en pris, som er i 
overensstemmelse med varens 
markedsværdi, og under hensyntagen til 
solidariteten mellem medlemsstaterne og 
relevante offentlige serviceforpligtelser. I 
tilfælde af en krise træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at forhindre overdrevne 
stigninger i gasprisen for beskyttede, 
herunder sårbare, kunder.

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at alle kunder 
informeres om standarderne for 
forsyning, som er fastsat i stk. 1 og 2, og 
om foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse som anført i direktiv 
2009/73/EF. Medlemsstaterne dækker de 
yderligere omkostninger som følge af 
nødvendige leveringer til sårbare kunder i 
nødsituationer, jf. artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag 20

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, 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, idet der kun som 
sidste udvej træffes andre 
foranstaltninger end markedsbaserede 
foranstaltninger for at opretholde 
gasforsyningssikkerheden

Ændringsforslag 21
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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 en nødsituation 
på fællesskabsniveau, hvis Fællesskabet 
mister mere end 10 % af sin daglige 
gasimport fra tredjelande ifølge ENTSO-
G's beregninger, eller efter en verificering i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, på 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis mere end én kompetent 
myndighed har erklæret en nødsituation. 
Kommissionen kan erklære en nødsituation 
på fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter én eller 
flere medlemsstater.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
foranstaltninger, som en kompetent 
myndighed eller et naturgasselskab 
træffer i en nødsituation på 
fællesskabsniveau, er utilstrækkelige, kan 
den handle direkte ved at gennemføre de 
foranstaltninger, der er anført i bilag II 
og III for at genoprette gasforsyningen til 
de berørte markeder.

Begrundelse

I tilfælde af afbrydelse af gasforsyningen, og hvor de foranstaltninger, der træffes på 
nationalt plan, viser sig utilstrækkelige, vil Kommissionens inddragelse med henblik på at 
sikre forsyningssikkerheden i hele EU være yderst hensigtsmæssig. Kommissionen bør 
samordne de nationale naturgasselskabers og kompetente myndigheders foranstaltninger, 
indtil markedet atter fungerer normalt igen. Hvis de frivillige foranstaltninger, som de 
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nationale kompetente myndigheder og naturgasselskaber træffer i samordning med 
Kommissionen, viser sig ineffektive, bør Kommissionen som en sidste udvej på eget ansvar
indføre forud fastsatte foranstaltninger. Disse tiltag skal være nøje begrænst til, hvad der 
kræves for at få markedet til at fungere normalt igen.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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