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Ændringsforslag 7
Marek Siwiec

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 
og 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.

Or. en

Begrundelse

Aspektet forbrugerbeskyttelse og solidaritet er ikke fuldt ud er 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.
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Ændringsforslag 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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. Det 
er imidlertid helt afgørende ikke at bringe 
medlemsstaternes evne til - alt efter deres 
respektive behov - at kunne udvikle 
foranstaltninger i fare.

Or. en

Ændringsforslag 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Dette samordnede 
beredskab over for forsyningskriser og de 
forebyggende foranstaltninger og 
reaktioner på konkrete afbrydelser af 
forsyningerne bør forvaltes af den 
gaskoordinationsgruppe, der bliver nedsat 
med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 10
Rareş-Lucian Niculescu

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, 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.

Or. ro
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Ændringsforslag 11

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. 
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.

(9) En tilstrækkelig gasinfrastruktur i en 
medlemsstat og i hele Fællesskabet og 
større vægt på forberedelse og 
koordinering i krisesituationer er 
afgørende faktorer 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. 
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.

Or. ro

Ændringsforslag 12

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. 

(10) Der bør ud fra et politisk og 
institutionelt synspunkt kraftigt tilskyndes 
til at investere i ny gasinfrastruktur, som 
bør finansieres via de forskellige 
specifikke instrumenter, der findes på 
nationalt plan og på EU-plan. Når en 
investering i infrastruktur går på tværs af 
landegrænser, bør agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder ("ACER"), 
som er nedsat ved Europa-Parlamentets og 
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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.

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. ro

Ændringsforslag 13
Toine Manders

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. 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. ENTSO-G bør have 
beslutningskompetence og bør stå for 
koordineringen mellem de nationale 
transmissionssystemoperatører. Nægter 
gasvirksomhederne at foretage de 
nødvendige investeringer i infrastruktur, 
bør ENTSO-G have kompetence til at 
søge andre investorer, f.eks. institutionelle 
investorer som investeringsfonde osv.

Or. en

Ændringsforslag 14
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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 skades.

Or. ro

Ændringsforslag 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 fastsætte 
nødmekanismer, som kan anvendes, når 
markederne ikke længere er i stand til på 
passende vis at håndtere en afbrydelse af 
gasforsyningerne. I en nødsituation bør der 
gives forrang til instrumenter, der sigter 
mod forbrugerbeskyttelse, for at afbøde 
virkningerne af, at forsyningen afbrydes.

Or. en
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Begrundelse

EF-traktatens artikel 153, stk. 2, fastslår eksplicit, at "forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages 
ved udformningen og gennemførelsen af andre af Fællesskabets politikker og -aktiviteter".

Ændringsforslag 16
Marek Siwiec

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.

Or. en

Begrundelse

Aspektet forbrugerbeskyttelse og solidaritet er ikke fuldt ud er 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 17
Marek Siwiec

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
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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 
markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

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 
markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

Or. en

Begrundelse

Aspektet forbrugerbeskyttelse og solidaritet er ikke fuldt ud er 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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 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. Medlemsstaterne og 
disses kompetente myndigheder spiller en 
nøglerolle i forbindelse med sikring af 
gasforsyningen, navnlig under 
afbrydelser af forsyningerne og i 
krisesituationer.
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Or. en

Ændringsforslag 19
Marek Siwiec

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 
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.

Or. en

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 velfærd 
og helbred.

Ændringsforslag 20
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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 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. For at opnå den 
nødvendige balance med henblik på at 
sikre markedets funktion i en 
krisesituation, bør medlemsstaterne på 
grundlag af en udvælgelse foretaget af 
Kommissionen kunne deltage i 
medfinansieringen af projekter, der er 
helt afgørende for at hindre mulige 
blokader.

Or. ro

Ændringsforslag 21

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 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 inden for rammerne af et 
repræsentativt blandet udvalg (bestående 
af repræsentanter for Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet), som det 
eneste organ, der har kompetence til at 
centralisere krav og foreslå 
foranstaltninger, der bør træffes på 
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unionsplan i tilfælde af en forstyrrelse af 
forsyningssikkerheden.

Or. ro

Ændringsforslag 22
Marek Siwiec

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 opretholde 
gasforsyningen og medlemsstaternes 
leverancer, især til privatkunder, sårbare 
kunder og beskyttede kunder i tilfælde, 
hvor markedet ikke længere kan levere til 
dem. Det er afgørende, at de 
foranstaltninger, som skal træffes i en 
krise, navnlig vedrørende offentlige 
serviceforpligtelser, forbrugerbeskyttelse 
prisstyring og kompensation defineres 
forud for en eventuel krise.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at det er medlemsstaternes ansvar at levere gas, navnlig især til
privatkunder, sårbare kunder og beskyttede kunder i tilfælde, hvor markedet ikke længere kan 
levere. Borgernes velfærd henhører under medlemsstaternes ansvar. Offentlige 
serviceforpligtelser, beskyttelse af sårbare forbrugere og bekæmpelse af energifattigdom skal 
indgå i overvejelserne, når der forberedes strategiske planer i tilfælde af en krise.

Ændringsforslag 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 

(18) Det er vigtigt at opretholde 
gasforsyningen, især til beskyttede kunder 
som f.eks. husholdninger, skoler og 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 24
Zuzana Roithová

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 opretholde 
gasforsyningen, især til privatkunder og 
hospitaler og andre beskyttede kunder, 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.

Or. en

Begrundelse

Privatkunder, hospitaler og andre beskyttede kunder bør forsynes under en gaskrise.

Ændringsforslag 25
Toine Manders

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 

(18) Det er vigtigt at opretholde 
gasforsyningen og medlemsstaternes 
leverancer, især til privatkunder, 
hospitaler, sårbare kunder og beskyttede 
kunder i tilfælde, hvor markedet ikke 
længere kan levere til dem. Det er 
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træffes i en krise, defineres forud for en 
eventuel krise.

afgørende, at de foranstaltninger, som skal 
træffes i en krise, defineres forud for en 
eventuel krise.

Or. en

Ændringsforslag 26
Toine Manders

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 
nødvendige på fællesskabsniveau.

(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]. Da denne 
forordning er baseret på direktiv 
2009/73/EF, skal dette direktiv 
gennemføres, inden denne forordnings 
ikrafttræden. 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.

Or. en

Begrundelse

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
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Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) ENTSO-G og ACER bør som 
medlemmer af gaskoordinationsgruppen 
inddrages helt og fuldt i samarbejds– og
høringsprocessen på fællesskabsniveau.

(21) ENTSO-G og ACER bør som 
medlemmer af gaskoordinationsgruppen 
inddrages helt og fuldt i processen 
vedrørende samarbejde, identifikation og 
udarbejdelse af løsninger samt i
høringsprocessen på fællesskabsniveau.

Or. ro

Ændringsforslag 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 
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nødplaner på regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Sigtet med forordningen er at sætte 
naturgasselskaber og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder i stand til at 
sikre, at det indre gasmarked fungerer 
effektivt så længe som muligt i tilfælde af, 
at forsyningerne afbrydes, inden de 
kompetente myndigheder træffer 
foranstaltninger for at imødegå den 
situation, hvori markedet ikke længere 
kan levere de påkrævede gasforsyninger. 
Sådanne ekstraordinære foranstaltninger 
bør være i fuld overensstemmelse med 
Fællesskabets regler og bør anmeldes til 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem 

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem 
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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.

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, samt 
idet der gives praktisk udtryk for den ånd 
af solidaritet, som indgår i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

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 31
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Direktiv 2009/73/EF

Alle medlemsstater er forpligtet til at 
gennemføre direktiv 2009/73/EF om 
fælles regler for det indre marked for 
naturgas inden denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
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be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Ændringsforslag 32
Zuzana Roithová

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 
og hospitaler, som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom, efter at udførelse af en risiko- og 
konsekvensanalyse, jf. artikel 8, som tager 
hensyn til de tekniske muligheder for 
gennemførelse, samt en økonomisk 
evaluering af alle omkostninger og alle 
fordele for markedet, andre kunder, hvis 
de allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Or. en

Begrundelse

Privatkunder og hospitaler bør som beskyttede kunder forsynes under en gaskrise. Beslutter 
en medlemsstat at udbygge kategorien beskyttede kunder med andre end privatkunder og 
hospitaler, bør det være baseret på en sund risiko- og konsekvensanalyse, der også evaluerer 
omkostninger og fordele for markedet, da en sådan udvidet fortolkning kan medføre store 
investeringsbehov og omkostninger, som skal bæres af de endelige kunder.

Ændringsforslag 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 

(1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
inklusive sårbare kunder, skoler og 
hospitaler, som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet, og små og mellemstore 
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beslutning herom, små og mellemstore 
virksomheder, skoler og hospitaler, hvis de 
allerede er tilsluttet et gasdistributionsnet

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

Or. en

Ændringsforslag 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, 
små og mellemstore virksomheder, skoler 
og hospitaler, som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom, ud fra almene hensyn også andre 
kunder, hvis de allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Or. en

Begrundelse

Udbygning af forordningen til også at omfatte sårbare kunder.

Ændringsforslag 35
Adam Bielan

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 som f.eks. små og 
mellemstore virksomheder, skoler og 
hospitaler, hvis de allerede er tilsluttet et 
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gasdistributionsnet

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at give medlemsstaterne et vist spillerum i forbindelse med fortolkningen af 
"beskyttede kunder". Der bør ikke foretages en begrænsning udelukkende til specifikke 
kunder.

Ændringsforslag 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "kompetent myndighed": den nationale 
regulerende myndighed eller den nationale 
offentlige myndighed, som 
medlemsstaterne har udpeget som 
ansvarlig for gasforsyningssikkerheden. 
Dette berører ikke medlemsstaternes valg 
med hensyn til at tildele visse opgaver i 
medfør af denne forordning til andre 
myndigheder end den kompetente 
myndighed. Disse opgaver varetages under 
den kompetente myndigheds tilsyn, og de 
specificeres i de i artikel 4 omhandlede 
planer.

(2) "kompetent myndighed": den nationale 
regulerende myndighed eller den nationale 
offentlige myndighed, som 
medlemsstaterne har udpeget som 
ansvarlig for gasforsyningssikkerheden. 
Disse opgaver varetages under den 
kompetente myndigheds tilsyn, og de 
specificeres i de i artikel 4 omhandlede 
planer.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed skal altid være den nationale regulerende myndighed. Enhver 
afvigelse hæmmer den grundlæggende funktion og eksistensberettigelsen som et uafhængigt 
organ, der sikrer forbrugernes interesser.
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Ændringsforslag 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 primært 
en opgave, som påhviler medlemsstaterne 
og disses kompetente myndigheder.
Gasforsyningssikkerheden er også en 
opgave, som påhviler naturgasselskaber og
de industrielle gaskunder inden for deres 
respektive ansvarsområder. Den
forudsætter et udstrakt samarbejde mellem 
disse.

Or. en

Begrundelse

De enkelte staters ret til at sikre deres egne økonomiske interesser kan ikke sættes under 
formynderskab af Kommissionen.

Ændringsforslag 38
Marek Siwiec

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 udstrakt solidaritet 
mellem disse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Foranstaltningerne, hvormed 
forsyningssikkerheden skal opretholdes, 
skal tydeligt defineres, være 
gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og kontrollerbare, og de 
må ikke uretmæssigt forvride 
konkurrencen eller et velfungerende indre 
marked.

(5) Foranstaltningerne, hvormed 
forsyningssikkerheden skal opretholdes, 
skal tydeligt defineres, være 
gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og kontrollerbare og tage 
hensyn til forbrugernes økonomiske 
interesser.

Or. en

Begrundelse

EF-traktatens artikel 153, stk. 2, fastslår eksplicit, at "forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages 
ved udformningen og gennemførelsen af andre af Fællesskabets politikker og -aktiviteter".

Ændringsforslag 40
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Skal der 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 41
Marek Siwiec

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 
forbrugerbeskyttelse (som anført i artikel 
3 i direktiv 2000/73/EF), inklusive 
medlemsstaternes foranstaltninger for at 
beskytte kunderne mod overdrevne 
prisforhøjelser.

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2014; 3 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 

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

periode på tredive dage med usædvanlig 
stor gasefterspørgsel i den koldeste 
periode, der statistisk set forekommer hvert 
tyvende år.

Or. en

Begrundelse

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Ændringsforslag 43
Toine Manders

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

5. De nationale 
transmissionssystemoperatører, der 
koordineres af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas, 
som har beslutningskompetence, 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 
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tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

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.

Or. en

Ændringsforslag 44
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den kompetente myndighed pålægger 
forsyningsselskaberne at sikre 
gasforsyninger til medlemsstatens 
beskyttede kunder i tilfælde af:

a) ekstremt koldt vejr i en 
spidsbelastningsperiode på syv dage, som 
statistisk set forekommer en gang hvert 
tyvende år og

a) ekstremt koldt vejr i en 
spidsbelastningsperiode på syv dage, som 
statistisk set forekommer en gang hvert 
tyvende år og 

b) en hvilken som helst periode på tres 
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 

b) en hvilken som helst periode på tredive 
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 



AM\796426DA.doc 27/39 PE430.633v02-00

DA

i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 46
Zuzana Roithová

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

Or. en

Begrundelse

Det bør være en primær opgave for forsyningsselskaberne at sikre forsyningsstandarderne. 
En periode på tredive dage er tilstrækkelig, sml. artikel 7, stk. 1. Markedet bør fungere så 
længe som muligt, og de markedsbaserede mekanismer bør udgøre de fysiske og 
kontraktmæssige instrumenter til at opretholde forsyningen til de beskyttede kunder.
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Ændringsforslag 47
Toine Manders

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 og 
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 og 
sårbare kunder så længe, som det er 
nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 48
Marek Siwiec

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 og 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 foranstaltninger til at 
hindre overdrevne stigninger i gasprisen 
for privatkunder og beskyttede og sårbare 
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kunder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 fastsættes, uden at disse berører det 
indre gasmarkeds virkemåde, uden at 
forringe beskyttelsen af forbrugernes 
økonomiske interesser, og til en pris, som 
afspejler varens markedsværdi.

Or. en

Begrundelse

EF-traktatens artikel 153, stk. 2, fastslår eksplicit, at "forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages 
ved udformningen og gennemførelsen af andre af Fællesskabets politikker og -aktiviteter".

Ændringsforslag 50
Toine Manders

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 og sårbare kunder fastsættes, uden 
at disse berører det indre gasmarkeds 
virkemåde, og til en pris, som er i 
overensstemmelse med varens 
markedsværdi.
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Or. en

Ændringsforslag 51
Sandra Kalniete

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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bekoster de 
nødvendige leverancer af gas til sårbare 
kunder i de situationer, der er anført i stk. 
1 og 2. Definitionen af "sårbare kunder", 
jf. direktiv 2009/73/EF, overlades til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 53
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 30. september 2010; 6 
måneder efter ikrafttrædelsen] foretager 

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

hver kompetent myndighed en komplet 
vurdering af de risici, som påvirker 
gasforsyningssikkerheden i dennes 
medlemsstat, og af konsekvenserne af de 
foreslåede foranstaltninger ved at 
gennemføre en risiko- og 
konsekvensanalyse:

Or. en

Begrundelse

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Ændringsforslag 54
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder og 
konsekvenser

Or. en
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Ændringsforslag 55
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og til en 
økonomisk evaluering af alle 
omkostninger og fordele for markedet ved 
de foreslåede foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 56
Zuzana Roithová

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. Medlemsstaterne sikrer, at adgangen på 
tværs af landegrænser til lagerfaciliteterne 
også opretholdes i nødsituationer. 
Medlemsstaterne må ikke indføre 
foranstaltninger, der uberettiget begrænser 
gasstrømmen på tværs af landegrænser.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at ikke blot nødplanen, men også alle myndigheder og 
medlemsstaternes lovgivere skal sikre, at den grænseoverskridende adgang til lagrene sikres. 
Medlemsstaterne skal generelt ikke have lov til at gennemføre foranstaltninger, der unødigt 
begrænser transmissionen af gas og dermed det indre marked.
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Ændringsforslag 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Marek Siwiec

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 

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 
mindst én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mindst
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end én medlemsstat. én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

En nødsituation på fællesskabsniveau bør kunne erklæres, hvis blot én medlemsstat rammes 
af en forsyningskrise. Denne procedure vil muliggøre en hurtigere reaktion og dermed 
øjeblikkelig hjælp til den berørte medlemsstat samtidig med en hurtigere udveksling af 
information og knowhow.

Ændringsforslag 59
Adam Bielan

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 af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Kommissionen erklærer et relevant 
kriseniveau efter anmodning fra mindst
én kompetent myndighed efter 
definitionerne i artikel 9, stk. 2, og en 
verifikation i henhold til artikel 9, stk. 6. 
Kommissionen kan erklære en nødsituation 
på fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder.

Or. en

Begrundelse

Da en af medlemsstaterne eller en særlig geografisk region, kan komme i en vanskelig 
situation, bør der være mulighed for, at Fællesskabet i en sådan situation erklærer et relevant 
kriseniveau. Den relevante verifikation bør foretages inden. 
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Ændringsforslag 60
Adam Bielan

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 et af de tre hovedkriseniveauer, 
jf. artikel 9, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Erklæres der en nødsituation på fællesskabsniveau, kan det være for sent at træffe visse 
foranstaltninger, og gaskoordinationsgruppen bør også spille en præventiv rolle.

Ændringsforslag 61
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
en foranstaltning, som en kompetent 
myndighed eller et naturgasselskab træffer 
i en nødsituation på fællesskabsniveau, er 
uegnet til at tackle nødsituationen, eller at 
foranstaltningen bringer en anden 
medlemsstats situation i alvorlig fare, 
pålægger Kommissionen den kompetente 
myndighed eller naturgasselskabet at 
ændre sin foranstaltning.

4. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
en foranstaltning, som en kompetent 
myndighed eller et naturgasselskab træffer 
i en nødsituation på fællesskabsniveau, er 
uegnet til at tackle nødsituationen, eller at 
foranstaltningen bringer en anden 
medlemsstats situation i alvorlig fare, 
pålægger Kommissionen den kompetente 
myndighed at ændre sin foranstaltning, 
eller den anbefaler den kompetente 
myndighed at pålægge naturgasselskabet 
at ændre sin foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
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provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Ændringsforslag 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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.

Or. en

Begrundelse

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored. However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.
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Ændringsforslag 63
Toine Manders

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. Kommissionen fastlægger 
gruppens sammensætning, sikrer dens 
repræsentativitet og varetager dens 
formandskab. Gruppen fastsætter selv sin 
forretningsorden og kan ved 
nødsituationer på fællesskabsniveau, 
pålægge de nationale 
transmissionssystemoperatører 
obligatoriske foranstaltninger for at sikre 
et velfungerende indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger; efter nye mellemstatslige 
aftaler indgås, orienterer medlemsstaterne 
Kommissionen
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om det indre marked

Or. en

Begrundelse

De enkelte staters ret til at sikre deres egne økonomiske interesser kan ikke sættes under 
formynderskab af Kommissionen. Desuden er mellemstatslige aftaler rene nationale 
anliggender, og kan kun indgås af de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underretter naturgasselskaber
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 

b) underretter den kompetente myndighed
i samlet form Kommissionen om følgende 
nærmere oplysninger vedrørende de 
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indgås med leverandører fra tredjelande: kontrakter, naturgasselskaber på deres 
territorium indgår med leverandører fra 
tredjelande:

Or. en

Begrundelse

Naturgasselskaberne skal fremsende de krævede oplysninger til den kompetente myndighed, 
som sender dem videre til Kommissionen i samlet form, hvilket er tilstrækkeligt til 
Kommissionens formål.

Ændringsforslag 67
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Naturgasselskaberne meddeler den 
kompetente myndighed de oplysninger, 
der kræves i henhold til litra b.

Or. en

Begrundelse

Naturgasselskaberne skal fremsende de krævede oplysninger til den kompetente myndighed, 
som sender dem videre til Kommissionen i samlet form, hvilket er tilstrækkeligt til 
Kommissionens formål.


