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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 stigende risici 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 ville forbedre 
forsyningssikkerheden. 
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 direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas.
Formålet med forslaget er at sikre, at der er tilstrækkelig infrastruktur og vilje til at forhindre 
og håndtere pludselige afbrydelser i gasforsyningen. Det sigter mod at garantere, at det 
interne gasmarked fortsætter med at fungerer effektivt længst muligt i sådanne situationer, og 
at der er klare mekanismer med henblik på 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, da den er direkte anvendelig) med mere præcise standarder for 
forsyningssikkerheden og planlægning for nødstilfælde. 
Selv om den rådgivende ordfører bifalder forslaget, er hun af den opfattelse, er der er basis for 
yderligere forbedringer, navnlig hvad angår forbrugerbeskyttelsen 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 den rådgivende ordfører. Dette skal sikres også i krisesituationer, 
navnlig for beskyttede kunder, hvis omfang skal defineres klart og pragmatisk. Kunder 
skal underrettes korrekt om deres ret til uafbrudt forsyning i krisesituationer.

 Enhver afbrydelse af forsyningen skal imødegås af en gradueret og koordineret 
reaktion på naturgasselskabs-, medlemsstats- og EU-niveau. 
Gasforsyningssikkerheden er ganske vist en fælles opgave for disse aktører, men deres
respektive roller og ansvar skal klart defineres.

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

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:
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Ændringsforslag 1

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 til 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

Ændringsforslag 2

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 på 
naturgasselskabs-, medlemsstats- og 
fællesskabsniveau for såvel forebyggende 
foranstaltninger som konkrete afbrydelser 
af forsyningen.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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

Or. en

Ændringsforslag 4

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.

Or. en

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at kunderne 
underrettes om standarden for forsyning i 
stk. 1 og eventuelle 
forbrugerbeskyttelsesrettigheder i henhold 
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til direktiv 2009/73/EF.

Or. en

Ændringsforslag 6

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

Or. en


