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Ændringsforslag 44
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Naturgas (i det følgende benævnt "gas") 
er en afgørende komponent i Fællesskabets 
energiforsyning; gas dækker en fjerdedel af 
den primære energiforsyning og benyttes 
hovedsagelig til elproduktion og som 
råvare i industrien og brændstof i 
transportsektoren.

(1) Naturgas (i det følgende benævnt "gas") 
er en afgørende komponent i Fællesskabets 
energiforsyning; gas dækker en fjerdedel af 
den primære energiforsyning og benyttes 
hovedsagelig til elproduktion og som 
råvare i industrien og brændstof i 
transportsektoren. Gas er det mest 
miljøvenlige fossile brændsel og er en 
pålidelig og testet løsning for at støtte 
teknologier for vedvarende energikilder i 
perioder med særlig høj efterspørgsel.

Or. el

Ændringsforslag 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Men med de nuværende 
foranstaltninger angående 
gasforsyningssikkerhed, der er truffet på 
EU-niveau, 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 afgørende ikke at bringe 
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nødvendigt at fastlægge et mere samordnet 
beredskab over for forsyningskriser, såvel 
hvad angår forebyggende tiltag som 
reaktionen på konkrete afbrydelser af 
forsyningerne.

medlemsstaternes evne til – alt efter deres 
karakteristika – at udvikle 
foranstaltninger i fare.

Or. en

Ændringsforslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

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 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, hvad 
angår navnlig forebyggende tiltag som 
f.eks. reduktion af forbruget og 
integration og tilkobling af vedvarende 
energikilder til nettet og reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

Or. ro

Begrundelse

Forebyggende tiltag er mindre udgiftskrævende, og det er afgørende at reducere forbruget og 
under alle omstændigheder at integrere alternative kilder. Det bør derfor være tvingende 
nødvendigt at fremme disse kilder.
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Ændringsforslag 47
Zigmantas Balčytis

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 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 
solidaritetsbaseret beredskab over for 
forsyningskriser, såvel hvad angår 
forebyggende tiltag som reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

Or. lt

Ændringsforslag 48
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det internationale samarbejde er af 
central betydning for sikringen af 
gasforsyningen til EU-medlemsstaternes 
borgere, og alle relevante EU-politikker 
og handlingsplaner bør således baseres på 
princippet om gensidig respekt i forhold 
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til de involverede tredjelande; eventuelle 
problemer bør søges løst gennem politisk 
dialog og forhandling.

Or. en

Ændringsforslag 49
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Fællesskabets gasruter og –
forsyningskilder bør støtte
forsyningssikkerheden for Fællesskabet 
som helhed og dets medlemsstater 
individuelt. Forsyningssikkerheden vil 
afhænge af den fremtidige udvikling af 
brændselssammensætningen, udviklingen 
af produktionen i Fællesskabet og i 
tredjelande, som leverer til Fællesskabet, 
investeringer i lagerfaciliteter og i ruter 
inden for og uden for Fællesskabet, 
herunder LNG-faciliteter.

(5) Diversificering af Fællesskabets 
gasruter og –forsyningskilder er af central 
betydning for en forbedring af 
forsyningssikkerheden for Fællesskabet 
som helhed og dets medlemsstater 
individuelt. Forsyningssikkerheden vil 
afhænge af den fremtidige stigende 
energieffektivitet, udviklingen af 
brændselssammensætningen, udviklingen 
af produktionen i Fællesskabet og i 
tredjelande, som leverer til Fællesskabet, 
investeringer i lagerfaciliteter og i 
diversificering af ruter og forsyningskilder
inden for og uden for Fællesskabet, 
herunder LNG-faciliteter.

Or. ro

Begrundelse

Reduktionen i gasforbruget og erstatning af gas som en primær kilde med alternativer bør 
være en permanent prioritet.
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Ændringsforslag 50
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Fællesskabets gasruter og –
forsyningskilder bør støtte 
forsyningssikkerheden for Fællesskabet
som helhed og dets medlemsstater 
individuelt. Forsyningssikkerheden vil 
afhænge af den fremtidige udvikling af 
brændselssammensætningen, udviklingen 
af produktionen i Fællesskabet og i 
tredjelande, som leverer til Fællesskabet, 
investeringer i lagerfaciliteter og i ruter 
inden for og uden for Fællesskabet, 
herunder LNG-faciliteter.

(5) EU's gasruter og –forsyningskilder bør 
støtte forsyningssikkerheden for EU som 
helhed og dets medlemsstater individuelt.
Forsyningssikkerheden vil afhænge af den 
fremtidige udvikling af 
brændselssammensætningen, udviklingen 
af produktionen i EU og i tredjelande, som 
leverer til EU, investeringer i 
lagerfaciliteter og i diversificering af ruter 
og forsyningskilder med særlig fokus på 
Nabucco inden for og uden for EU, 
herunder LNG-faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Et svigt i den største enkeltstående 
gasinfrastruktur, det såkaldte N-1-princip, 
kan være et realistisk scenario. Et svigt i 
en sådan infrastruktur er en af de 
scenarioanalyser, som kan bidrage til at 
vurdere en medlemsstats 
forsyningssikkerhed.

Or. en



PE438.187v01-00 8/114 AM\801609DA.doc

DA

Begrundelse

Til trods for at forslaget til forordning definerer infrastruktur og forsyningsindikatorer i 
særligt afsatte artikler (artikel 6 / bilag 1 og artikel 7) er der stadig krydshenvisninger og 
forbindelser til de indikatorer, der foreslås. Dette fører til forvirring, og derfor bør forslaget 
til forordning ændres for klart at skelne mellem begge typer af indikatorer. Risikovurderingen 
og konsekvensanalysen bør omfatte afprøvning af forskellige scenarioer med særdeles høj 
efterspørgsel og/eller afbrydelse af forsyningen ved at tage hensyn til alle relevante nationale 
og regionale forhold.

Ændringsforslag 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) (8) Et svigt i den største enkeltstående 
gasinfrastruktur, det såkaldte N-1-princip, 
kan være et realistisk scenario. Et svigt i 
en sådan infrastruktur er en af de 
scenarioanalyser, som kan bidrage til at 
vurdere en medlemsstats 
forsyningssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Til trods for at forslaget til forordning definerer infrastruktur og forsyningsindikatorer i 
særligt afsatte artikler (artikel 6 / bilag 1 og artikel 7) er der stadig krydshenvisninger og 
forbindelser til de indikatorer, der foreslås. Dette fører til forvirring og derfor bør forslaget 
til forordning ændres for klart at skelne mellem begge typer af indikatorer. Risikovurderingen 
og konsekvensanalysen bør omfatte afprøvning af forskellige scenarioer med særdeles høj 
efterspørgsel og/eller afbrydelse af forsyningen ved at tage hensyn til alle relevante nationale 
og regionale forhold.
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Ændringsforslag 53
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Et svigt i den største enkeltstående 
gasinfrastruktur eller gasforsyningskilde, 
det såkaldte N-1-princip, er et realistisk 
scenario. Anvendelsen af et svigt i en 
sådan infrastruktur eller forsyningskilde 
som et benchmark for, hvad EU som 
helhed og medlemsstaterne enkeltvis bør 
være i stand til at kompensere for, er et 
godt grundlag for en foreløbig vurdering 
af gasforsyningssikkerheden både for EU 
som helhed og den enkelte medlemsstat.

Or. es

Begrundelse

Da det er almindeligt for de forskellige medlemsstater at indkøbe deres forsyninger fra den 
samme geografiske kilde eller via den samme infrastruktur, vil en enhver mangel på disse 
forværre konsekvenserne for dem alle, idet de ikke kan henvende sig til deres 
nabomedlemsstat for at få hjælp. Det er derfor nødvendigt med en vurdering af N-1-kriteriet 
på unionsplan.

Ændringsforslag 54
Gaston Franco

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

N-1-reglen, som den er defineret i forordningen, vedrører kun infrastruktur.

Ændringsforslag 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 EU er afgørende for 
at tackle afbrydelser af forsyningen. Med
risikovurderinger og konsekvensanalyser, 
der bygger på en fælles metode, bør der 
sikres effektiv gennemførelse af 
mindstekriterier for 
gasforsyningssikkerhed og lige 
konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed, samtidig med at 
der tages hensyn til særlige nationale eller 
regionale forhold 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.
Det bør dog bemærkes, at overgang til 
fossile brændsler vil resultere i større 
drivhusgasemissioner. Effektiv 
energianvendelse som en foranstaltning 
på efterspørgselssiden bør yderligere 
fremmes. De miljømæssige virkninger af 
de foreslåede foranstaltninger på hhv. 
efterspørgsels- og udbudssiden bør tages 
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med i betragtning på behørig vis, og de 
foranstaltninger, der har mindst 
indvirkning på miljøet, bør foretrækkes.
Al investering i infrastruktur bør 
foretages under behørig hensyntagen til 
miljøet og den dermed forbundne 
gældende fællesskabsret.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
grundlag af en sund fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at tage 
hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk i 
forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 EU er afgørende for 
at tackle afbrydelser af forsyningen. Med
risikovurderinger og konsekvensanalyser, 
der bygger på en fælles metode, bør der 
sikres effektiv gennemførelse af 
mindstekriterier for 
gasforsyningssikkerhed og lige 
konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed, samtidig med at 
der tages hensyn til særlige nationale eller 
regionale forhold 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, 
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når omlægningen kan foretages hurtigt og 
mærkbart mindske gasefterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
grundlag af en sund fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at tage 
hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk i 
forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 EU er afgørende for 
at tackle afbrydelser af forsyningen. Med
risikovurderinger og konsekvensanalyser, 
der bygger på en fælles metode, bør der 
sikres effektiv gennemførelse af 
mindstekriterier for 
gasforsyningssikkerhed og lige 
konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed, samtidig med at 
der tages hensyn til særlige nationale eller 
regionale forhold 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 gasefterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.
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Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
grundlag af en sund fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at tage 
hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk i 
forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 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.
Effektiv energianvendelse (som f.eks. 
forbedret energieffektivitet for bygninger 
og industrielle kunder) bør være en 
permanent prioritet som en foranstaltning 
på efterspørgselssiden.

Or. ro

Begrundelse

Foranstaltninger på efterspørgselssiden skal være en permanent prioritet. Effektiv 



PE438.187v01-00 14/114 AM\801609DA.doc

DA

energianvendelse såvel som diversificering af energikilder skal ikke kun være en prioritet i 
krisetider.

Ændringsforslag 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 EU er afgørende for 
at tackle afbrydelser af forsyningen. Med 
fælles mindstekriterier for 
gasforsyningssikkerhed bør der opnås lige 
konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed, samtidig med at 
der tages hensyn til særlige nationale eller 
regionale forhold, 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. en

Ændringsforslag 60
Zigmantas Balčytis

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 

(9) En tilstrækkelig og diversificeret 
gasinfrastruktur i medlemsstaterne, 
navnlig i de regioner, der er isoleret fra 
energiforsyningskilder, er afgørende for at 
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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.

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. lt

Ændringsforslag 61
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Investeringer i energieffektivitet bør 
kraftigt fremmes i leverandør- og 
transitlande såvel som inden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 62
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Iværksættelsen af det østeuropæiske 
partnerskab for energieffektivitet og miljø 
bør fremme udviklingen af konkrete 
forslag til at reducere gasefterspørgslen 
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via forbedring af energieffektiviteten som 
f.eks. opgradering af fjernvarmesystemer i 
Ukraine og dermed bidrage til EU's 
gasforsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 63
Zigmantas Balčytis

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 skal kraftigt tilskyndes til at 
investere i ny gasinfrastruktur, navnlig i de 
regioner, der er isoleret fra 
energiforsyningskilder. Disse 
investeringer vil mindske afhængigheden 
af én enkelt leverandør og bedre sikre 
gasforsyningssikkerheden og et mere 
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.

Or. lt
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Ændringsforslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. Fremme af integration af energi 
fra vedvarende energikilder i 
gasnetinfrastrukturen bør være en 
permanent prioritet. Når en investering i 
infrastruktur går på tværs af landegrænser, 
bør agenturet for samarbejde mellem 
energimyndigheder ("ACER"), som er 
nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/…, og det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") inddrages nært for at tage 
større hensyn til virkninger på tværs af 
landegrænser.

Or. ro

Begrundelse

Kommissionen og Rådet bør udarbejde EU-forordninger, der fremmer anvendelsen af 
alternative energikilder og indeholder incitamenter til nye investeringer.

Ændringsforslag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Forskellige kilder til 
fællesskabsmidler står til rådighed for at 
hjælpe medlemsstaterne med at finansiere 
de nødvendige investeringer i produktion, 
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produktion og infrastruktur, bl.a. lån og 
lånegarantier fra Den Europæiske 
Investeringsbank eller finansiering fra 
regionalfonde, strukturfonde eller 
Samhørighedsfonden. Den Europæiske 
Investeringsbank og Fællesskabets 
eksterne instrumenter som ENPI, IPA og 
DCI kan også finansiere foranstaltninger 
i tredjelande med henblik på at forbedre 
energiforsyningssikkerheden.

infrastruktur og 
energieffektivitetsforanstaltninger på 
regionalt og lokalt plan, bl.a. lån og 
lånegarantier fra Den Europæiske 
Investeringsbank eller finansiering fra 
regionalfonde, strukturfonde eller 
Samhørighedsfonden.

Or. ro

Begrundelse

Investeringer i mere energieffektivt forbrug og alternative energikilder bidrager ikke kun til 
en reduktion af CO2-emissioner, men mindsker også afhængigheden af gasimport og 
investeringerne i kriseberedskab.

Ændringsforslag 66
Takis Hadjigeorgiou

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 tage hensyn til 
de enkelte medlemsstaters nationale 
karakteristika på gasområdet og fastsætte 
instrumenter, der sigter mod 
forbrugerbeskyttelse og giver forrang til 
afbødning af virkningerne af, at 
forsyningen afbrydes, Medlemsstaterne vil 
dog fortsat bære ansvaret for deres 
forsyningssikkerhed og have betydelig 
fleksibilitet med hensyn til deres valg af 
ordninger og instrumenter, hvormed 
forsyningssikkerheden opretholdes.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 alene 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.

Or. en

Begrundelse

I løbet af de to første krisefaser forventes det, at markedet fuldt ud kan løse problemet, men i 
forbindelse med en reel krise- eller nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke længere er 
tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt i en nødsituation.

Ændringsforslag 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(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 alene ikke længere er i stand 
til på passende vis at håndtere en 
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gasforsyningerne. Selv i en nødsituation 
bør der gives forrang til markedsbaserede 
instrumenter for at afbøde virkningerne af, 
at forsyningen afbrydes.

afbrydelse af gasforsyningerne. Selv i en 
nødsituation bør der gives forrang til 
markedsbaserede instrumenter for at 
afbøde virkningerne af, at forsyningen 
afbrydes.

Or. en

Begrundelse

I løbet af de to første krisefaser forventes det, at markedet fuldt ud kan løse problemet, men i 
forbindelse med en reel krise- eller nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke længere er 
tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt i en nødsituation.

Ændringsforslag 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 alene 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.

Or. en

Begrundelse

I løbet af de to første krisefaser forventes det, at markedet fuldt ud kan løse problemet, men i 
forbindelse med en reel krise- eller nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke længere er 
tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt i en nødsituation.
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Ændringsforslag 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 alene 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.

Or. en

Begrundelse

I løbet af de to første krisefaser forventes det, at markedet fuldt ud kan løse problemet, men i 
forbindelse med en reel krise- eller nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke længere er 
tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt i en nødsituation.

Ændringsforslag 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU's investeringer i indenlandsk 
produktion og infrastruktur bør støttes 
gennem bestræbelser fra medlemsstaterne 
og Kommissionen på i samarbejde med 
tredjelande at fremme udvidelsen af det 
indre markeds principper og normer, som 
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de fremgår af energichartertraktaten, i 
EU’s naboområde. Kommissionen bør 
overveje at udvide Det Europæiske 
Energifællesskab, der omfatter EU og 
landene i det sydøstlige Europa, til at 
omfatte andre tredjelande, såfremt det er 
relevant, og skabe nye regionale 
energimarkeder ud fra denne model, 
såsom et Euro-Middelhavs-
energifællesskab, med henblik på at 
garantere forsyningssikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 72
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at øge 
naturgasforsyningssikkerheden er det 
også nødvendigt at sikre strategiske 
forsyninger af naturgas i 
medlemsstaterne. Som følge af 
prioriteringen af markedsbaserede 
instrumenter bør de disse forsyninger 
sikres ved at bruge offentlige-private 
partnerskaber.

Or. de

Begrundelse

Med hensyn til forsyningssikkerheden er det ikke kun nødvendigt at sikre den, idet offentlige-
private partnerskaber bør også resultere i uafhængige og markedsbaserede forsyninger.
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Ændringsforslag 73
Takis Hadjigeorgiou

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 markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

(14) Det indre gasmarked giver 
Fællesskabet det bedst mulige niveau for 
forsyningssikkerhed i alle medlemsstater, 
såfremt markedskræfterne får frit spillerum
og sikrer forbrugernes interesser 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 
forbrugernes behov og beskyttelse via 
kontrol af priser, som i kriseperioder har 
tendens til at stige betydeligt som følge af 
begrænset udbud og øget efterspørgsel 
(loven om udbud og efterspørgsel).

Or. el

Ændringsforslag 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver EU 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 EU – uanset årsagen til afbrydelsen. Til 
dette formål kræves en omfattende og 
effektiv fælles tilgang til 
forsyningssikkerhed bl.a. på grundlag af 
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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.

åbne og ikke-diskriminerende politikker, 
der kan forenes med det indre markeds 
funktion, og hvormed 
markedsforvridninger og undergravning af 
markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at politikkerne bør være forenelige med det indre markeds 
funktion i stedet for det indre markeds "krav".

Ændringsforslag 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver EU 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 EU – 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 
funktion, og hvormed 
markedsforvridninger og undergravning af 
markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at politikkerne bør være forenelige med det indre markeds 
funktion i stedet for det indre markeds "krav".
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Ændringsforslag 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
naturgasselskabers og kompetente 
myndigheders roller og ansvarsområder 
afgørende for at undgå modstridende 
kompetencer og sikre, at det indre marked 
til stadighed er velfungerende, og dette 
gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning også for at undgå modstridende kompetencer.

Ændringsforslag 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
naturgasselskabers og kompetente 
myndigheders roller og ansvarsområder 
afgørende for at undgå modstridende 
kompetencer og sikre, at det indre marked 
til stadighed er velfungerende, og dette 
gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.
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Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning også for at undgå modstridende kompetencer.

Ændringsforslag 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
naturgasselskabers og kompetente 
myndigheders roller og ansvarsområder 
afgørende for at undgå modstridende 
kompetencer og sikre, at det indre marked 
til stadighed er velfungerende, og dette 
gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning også for at undgå modstridende kompetencer.

Ændringsforslag 79
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er afgørende for et velfungerende (17) Det er afgørende for et velfungerende 
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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.

marked, at naturgasselskaberne rettidigt 
foretager de nødvendige investeringer i 
indenlandsk produktion og infrastrukturer, 
f.eks. sammenkoblinger, navnlig dem, som 
giver adgang til EU's gasnet, 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. Såfremt de 
nødvendige sammenkoblinger ikke er 
finansielt rentable, men har en klar 
merværdi med hensyn til 
gasforsyningssikkerheden, bør 
Kommissionen foreslå passende 
finansielle incitamenter for at sikre, at 
alle medlemsstater er fysisk tilsluttet EU's 
gasnet.

Or. en

Ændringsforslag 80
Hannes Swoboda

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 et 
begrænset antal yderligere kunder, 
navnlig kunder som leverer vigtige 
offentlige tjenester, der kan fastsættes af 
de pågældende medlemsstater, 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
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Ændringsforslag 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 alene 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

Mens privatkunder bestemt har brug for beskyttelse, er det et særdeles vanskeligt og følsomt 
spørgsmål eventuelt at udvide denne kategori af beskyttede kunder i EU, hvilket kræver 
fornuftige konsekvensanalyser. Desuden bør fastsættelsen af omfanget af beskyttede kunder 
være et nationalt anliggende, idet hensigtsmæssigheden og rimeligheden bør vurderes ud fra 
nationale forhold, navnlig energimixets struktur og betydningen af gas i dette mix. Forslaget 
til forordning bør derfor ikke udvide den obligatoriske beskyttelse i EU til andre ud over 
husholdninger.

Ændringsforslag 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 alene ikke længere 
kan levere til dem. Det er afgørende, at de 
foranstaltninger, som skal træffes i en 
krise, defineres forud for en eventuel krise.
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Or. en

Begrundelse

Mens privatkunder bestemt har brug for beskyttelse, er det et særdeles vanskeligt og følsomt 
spørgsmål eventuelt at udvide denne kategori af beskyttede kunder i EU, hvilket kræver 
fornuftige konsekvensanalyser. Desuden bør fastsættelsen af omfanget af beskyttede kunder 
være et nationalt anliggende, idet hensigtsmæssigheden og rimeligheden bør vurderes ud fra 
nationale forhold, navnlig energimixets struktur og betydningen af gas i dette mix. Forslaget 
til forordning bør derfor ikke udvide den obligatoriske beskyttelse i EU til andre ud over 
husholdninger.

Ændringsforslag 83
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Et bredt udvalg af instrumenter står til 
rådighed med henblik på at opfylde 
forsyningssikkerhedsrelaterede 
forpligtelser. Disse instrumenter bør efter 
behov benyttes i nationale, regionale og 
fællesskabsdækkende sammenhænge for at 
sikre, at de leverer et sammenhængende og 
omkostningseffektivt resultat.

(19) Et bredt udvalg af instrumenter står til 
rådighed med henblik på at opfylde 
forsyningssikkerhedsrelaterede 
forpligtelser. Disse instrumenter bør efter 
behov benyttes i nationale, regionale og 
fællesskabsdækkende sammenhænge for at 
skabe sikkerhed primært for forbrugere 
og for at sikre, at de leverer et 
sammenhængende og omkostningseffektivt 
resultat.

Or. el

Ændringsforslag 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre det bedst mulige 
beredskabsniveau i tilfælde af en 
afbrydelse af forsyningen bør alle 
naturgasselskaber sammen med de 

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

nødplaner efter høring af 
naturgasselskaberne. Sådanne planer bør 
afstemmes indbyrdes. De bør følge bedste 
praksis i de foreliggende planer og bør 
derfor tydeligt definere roller og 
ansvarsområder for alle berørte 
naturgasselskaber og kompetente 
myndigheder. Der bør opstilles fælles 
nødplaner på regionalt niveau, når dette er 
muligt og nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning. De kompetente myndigheder har ansvaret for at opstille planer, men de skal høre 
naturgasselskaberne.

Ændringsforslag 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning. De kompetente myndigheder har ansvaret for at opstille planer, men de skal høre 
naturgasselskaberne.

Ændringsforslag 86
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning. De kompetente myndigheder har ansvaret for at opstille planer, men de skal høre 
naturgasselskaberne.
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Ændringsforslag 87
Gaston Franco

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er ikke i overensstemmelse med resten af forordningen. Det er op til de 
kompetente myndigheder at opstille nødplaner.

Ændringsforslag 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(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 foranstaltninger til at vise 
solidaritet. Naturgasselskaber bør 
udtænke foranstaltninger som 
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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.

handelsaftaler, som kan omfatte øget 
gaseksport eller øget udtag fra lagre. Det er 
vigtigt at tilskynde til på forhånd at indgå 
ordninger mellem naturgasselskaberne.
Naturgasselskaberne bør altid 
kompenseres på en rimelig og retfærdig 
måde for de foranstaltninger, som de 
anmodes om at træffe som forberedelse til 
en nødsituation. Forpligtelser til 
solidaritetsforanstaltninger bør begrænses 
til forsyning af privatkunder.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

(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 foranstaltninger til at vise 
solidaritet. Naturgasselskaber bør 
udtænke foranstaltninger som 
handelsaftaler, som kan omfatte øget 
gaseksport eller øget udtag fra lagre. Det er 
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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.

vigtigt at tilskynde til på forhånd at indgå 
ordninger mellem naturgasselskaberne.
Naturgasselskaberne bør altid 
kompenseres på en rimelig og retfærdig 
måde for de foranstaltninger, som de 
anmodes om at træffe som forberedelse til 
en nødsituation. Forpligtelser til 
solidaritetsforanstaltninger bør begrænses 
til privatkunder.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(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 foranstaltninger til at vise 
solidaritet. Naturgasselskaber bør 
udtænke foranstaltninger som 
handelsaftaler, som kan omfatte øget 
gaseksport eller øget udtag fra lagre. Det er 
vigtigt at tilskynde til på forhånd at indgå 
ordninger mellem naturgasselskaberne.
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særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Naturgasselskaberne bør altid 
kompenseres på en rimelig og retfærdig 
måde for de foranstaltninger, som de 
anmodes om at træffe som forberedelse til 
en nødsituation.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag 91
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(23) Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde foreskriver, at 
solidariteten mellem medlemsstaterne bør 
styrkes 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 
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nødplaner på regionalt niveau. medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at henvise til Lissabontraktatens artikel 194, som foreskriver, at EU's politik på 
energiområdet bør anvendes i en ånd af solidaritet.

Ændringsforslag 92
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Gaskoordinationsgruppen, som er 
nedsat ved Rådets direktiv 2004/67/EF af 
26. april 2004 om foranstaltninger til 
opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden, bør 
rådgive Kommissionen for at lette 
koordineringen af 
forsyningssikkerhedsforanstaltninger i 
tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau. Den bør også overvåge, 
om de foranstaltninger, som er truffet i 
medfør af denne forordning, er 
tilstrækkelige og hensigtsmæssige.

(28) Gaskoordinationsgruppen, som er 
nedsat ved Rådets direktiv 2004/67/EF af 
26. april 2004 om foranstaltninger til 
opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden, bør 
rådgive Kommissionen, når den vurderer, 
hvorvidt der er en nødsituation på 
fællesskabsniveau og for at lette 
koordineringen af 
forsyningssikkerhedsforanstaltninger i 
tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau. Den bør også overvåge, 
om de foranstaltninger, som er truffet i 
medfør af denne forordning, er 
tilstrækkelige og hensigtsmæssige.

Or. de

Begrundelse

På baggrund af dens sammensætning med repræsentanter fra EU's medlemsstater, 
energisektoren og forbrugere er gaskoordinationsgruppen bedst placeret til at vurdere 
forsyningssituationen og i tilfælde af en nødsituation på fællesskabsniveau til at fungere som 
en platform for samarbejde mellem sektoren, staten og Kommissionen. Gruppen bør som 
følge af sin ekspertise også høres på et tidligere tidspunkt, f.eks. når Kommissionen vurderer, 
hvorvidt der er en nødsituation på fællesskabsniveau.
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Ændringsforslag 93
Takis Hadjigeorgiou

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 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(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 alene ikke 
længere kan levere de påkrævede 
gasforsyninger. Sådanne ekstraordinære 
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bør være i fuld overensstemmelse med 
Fællesskabets regler og bør anmeldes til 
Kommissionen.

foranstaltninger bør være i fuld 
overensstemmelse med EU's regler og bør 
anmeldes til Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

Markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer kan begge operere parallelt i en 
nødsituation. Et ekspertorgan med forskellige interessenter, gaskoordinationsgruppen lader 
til at være det mest hensigtsmæssige forum for drøftelser, udveksling af erfaringer såvel som 
formelle høringer og samordning med interessehavere. Gaskoordinationsgruppen bør derfor 
fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål 
bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 95
Paul Rübig

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.

(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 alene ikke 
længere kan levere de påkrævede 
gasforsyninger. Sådanne ekstraordinære 
foranstaltninger bør være i fuld 
overensstemmelse med EU's regler og bør 
anmeldes til Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

Markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer kan begge operere parallelt i en 
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nødsituation. Et ekspertorgan med forskellige interessenter, gaskoordinationsgruppen lader 
til at være det mest hensigtsmæssige forum for drøftelser, udveksling af erfaringer såvel som 
formelle høringer og samordning med interessehavere. Gaskoordinationsgruppen bør derfor 
fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål 
bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 
EU's regler og bør anmeldes til 
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Ændringsforslag 97
Zigmantas Balčytis

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 

(29) Sigtet med forordningen er at sætte 
naturgasselskaber og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder i stand til at 
sikre, at det indre gasmarked fungerer 
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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.

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 og 
gaskoordinationsgruppen.

Or. lt

Ændringsforslag 98
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets
gasforsyningssikkerhed, bør
Kommissionen koordinere 
foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og 
transitlande om ordninger, hvormed 
krisesituationer kan imødegås og en stabil 
gasforsyning til Fællesskabet opretholdes.
Kommissionen bør bemyndiges til at
indsætte en følgegruppe for i 
krisesituationer at overvåge gasstrømme 
inden for og, i samråd med de berørte 
tredjelande, uden for Fællesskabet samt, 
når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, 
kan Kommissionen udsende en 
rådgivergruppe for i krisesituationer at 
overvåge gasstrømme inden for EU i 
samråd med og efter tilladelse fra den 
pågældende medlemsstat og, i samråd med 
og efter tilladelse fra de berørte 
tredjelande, uden for EU.   

Or. en
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Ændringsforslag 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 
producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, 
bør Kommissionen indarbejde en 
energisikkerhedsklausul i handels-, 
associerings-, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler med producent- og 
transitlande. Kommissionen bør
koordinere foranstaltninger angående 
tredjelande, samarbejde med producent- og 
transitlande om ordninger, hvormed 
krisesituationer kan imødegås og en stabil 
gasforsyning til EU opretholdes.
Kommissionen bør bemyndiges til at 
indsætte en følgegruppe for i 
krisesituationer at overvåge gasstrømme 
inden for og, i samråd med de berørte 
tredjelande, uden for EU samt, når der 
opstår en krise som følge af problemer i et 
tredjeland, til at påtage sig en mægler- og 
formidlerrolle gennem 
næstformanden/den højtstående 
repræsentant i Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 100
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, 
navnlig i tilfælde af en nødsituation i EU 
bør Kommissionen efter høring af 
gaskoordinationsgruppen koordinere 
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producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
EU opretholdes. Kommissionen efter 
høring af gaskoordinationsgruppen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for EU samt, når 
der opstår en krise som følge af problemer 
i et tredjeland, til at påtage sig en mægler-
og formidlerrolle.

Or. en

Ændringsforslag 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 
producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, i 
tilfælde af en nødsituation i EU bør 
Kommissionen efter høring af 
gaskoordinationsgruppen koordinere 
foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
EU opretholdes. Kommissionen efter 
høring af gaskoordinationsgruppen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for EU samt, når 
der opstår en krise som følge af problemer 
i et tredjeland, til at påtage sig en mægler-
og formidlerrolle.

Or. en
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Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessenter 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med interessenterne. 
Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende 
forsyningssikkerhed. Til dette formål bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af 
Kommissionen i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 
producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, i 
tilfælde af en nødsituation i EU bør 
Kommissionen efter høring af 
gaskoordinationsgruppen koordinere 
foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
EU opretholdes. Kommissionen efter 
høring af gaskoordinationsgruppen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for EU samt, når 
der opstår en krise som følge af problemer 
i et tredjeland, til at påtage sig en mægler-
og formidlerrolle.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessenter 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med interessenterne. 
Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende 
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forsyningssikkerhed. Til dette formål bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af 
Kommissionen i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 
producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, i 
tilfælde af en nødsituation i EU bør 
Kommissionen efter høring af 
gaskoordinationsgruppen koordinere 
foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
EU opretholdes. Kommissionen efter 
høring af gaskoordinationsgruppen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for EU samt, når 
der opstår en krise som følge af problemer 
i et tredjeland, til at påtage sig en mægler-
og formidlerrolle.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessenter 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med interessenterne. 
Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende 
forsyningssikkerhed. Til dette formål bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af 
Kommissionen i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.
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Ændringsforslag 104
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 
producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, i 
tilfælde af en nødsituation i EU bør 
Kommissionen efter høring af 
gaskoordinationsgruppen koordinere 
foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
EU opretholdes. Kommissionen efter 
høring af gaskoordinationsgruppen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for EU samt, når 
der opstår en krise som følge af problemer 
i et tredjeland, til at påtage sig en mægler-
og formidlerrolle.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessenter 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med interessenterne. 
Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende 
forsyningssikkerhed. Til dette formål bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af 
Kommissionen i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.
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Ændringsforslag 105
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere foranstaltninger 
angående tredjelande, samarbejde med 
producent- og transitlande om ordninger, 
hvormed krisesituationer kan imødegås og 
en stabil gasforsyning til Fællesskabet
opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for Fællesskabet
samt, når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle.

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, i 
tilfælde af en nødsituation i EU bør 
Kommissionen efter høring af 
gaskoordinationsgruppen koordinere 
foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
EU opretholdes. Kommissionen efter 
samråd med gaskoordinationsgruppen bør 
bemyndiges til at indsætte en følgegruppe 
for i krisesituationer at overvåge 
gasstrømme inden for og, i samråd med de 
berørte tredjelande, uden for EU samt, når 
der opstår en krise som følge af problemer 
i et tredjeland, til at påtage sig en mægler-
og formidlerrolle.

Or. en

Ændringsforslag 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen koordinere 
foranstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
Fællesskabet opretholdes. Kommissionen 

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for EU's gasforsyningssikkerhed, 
bør Kommissionen koordinere 
nødforanstaltninger angående tredjelande, 
samarbejde med producent- og transitlande 
om ordninger, hvormed krisesituationer 
kan imødegås og en stabil gasforsyning til 
EU opretholdes. Kommissionen bør 
bemyndiges til at anmode om at indsætte 
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bør bemyndiges til at indsætte en 
følgegruppe for i krisesituationer at 
overvåge gasstrømme inden for og, i 
samråd med de berørte tredjelande, uden 
for Fællesskabet samt, når der opstår en 
krise som følge af problemer i et 
tredjeland, til at påtage sig en mægler- og 
formidlerrolle.

en følgegruppe for i krisesituationer at 
overvåge gasstrømme inden for og, i 
samråd med de berørte tredjelande, uden 
for EU samt, når der opstår en krise som 
følge af problemer i et tredjeland, til at 
påtage sig en mægler- og formidlerrolle 
gennem kommissæren med ansvar for 
energi og næstformanden/den højtstående 
repræsentant i Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Den højtstående repræsentant/næstformanden og kommissæren med ansvar for energi bør 
tilknyttes alle trin i gennemførelsen af forordningen. Han/hun bør navnlig være ansvarlig for 
mægling og forhandling med tredjelande og repræsentanter for industrien på vegne af 
medlemsstaterne i krisesituationer. Kommissæren med ansvar for energi bør især koordinere 
de aktiviteter, som udføres af gaskoordinationsgruppen, der obligatorisk bør høres i tilfælde 
af krisesituationer.

Ændringsforslag 107
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30α) Kommissionen bør opfordres til at 
udarbejde et forslag for at beskytte 
forbrugerne effektivt som en 
forebyggende foranstaltning mod 
prisaftaler mellem de berørte økonomiske 
aktører.

Or. el
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Ændringsforslag 108
Claude Turmes

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Kontrakter om gasforsyninger fra 
tredjelande kan ikke indeholde 
bestemmelser, som er en overtrædelse af 
EU's regler om det indre marked, navnlig 
begrænsninger for videreeksport eller 
bestemmelser, som har samme virkning 
som en såkaldt "destinationsklausul".

Or. en

Ændringsforslag 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem
at sikre, at det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og fællesskabsniveau for 
såvel forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen.

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden ved at sikre, at 
det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, og ved at 
fastlægge ekstraordinære 
foranstaltninger, der skal implementeres, 
når markedet ikke længere kan levere de 
påkrævede gasforsyninger, idet der i en 
ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og unionsplan for såvel 
forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen eller 
alvorlig og reel fare for disse afbrydelser i 
en ånd af solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en
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Begrundelse

Faktiske afbrydelser af forsyninger bør ikke være den eneste årsag til en reaktion, idet en 
alvorlig og reel fare for afbrydelser bør også medføre en reaktion. Solidaritetsånden bør 
fremhæves i forordningen i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra 
marts 2009 og artikel 176 A i Lissabontraktaten. Denne solidaritet bør være afgørende for 
udformningen af en fælles EU-politik for energi og bør udvikles både internt og eksternt på 
politisk plan i dialog med tredjelande under og uden for forsyningskrisesituationer.

Ændringsforslag 110
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem
at sikre, at det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og fællesskabsniveau for 
såvel forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen.

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden ved at sikre, at 
det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, og ved at 
fastlægge ekstraordinære 
foranstaltninger, der skal implementeres, 
når markedet ikke længere kan levere de 
påkrævede gasforsyninger, idet der i en 
ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og unionsplan for såvel 
forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen eller 
alvorlig og reel fare for disse afbrydelser i 
en ånd af solidaritet mellem 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Takis Hadjigeorgiou

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 ved altid at 
bruge forbrugernes fordel som et kriterie, 
idet der fastsættes bestemmelser om en 
tydelig definition og fordeling af 
ansvarsområder og om koordinering af 
reaktionen med gennemsigtige procedurer 
på medlemsstats- og fællesskabsniveau for 
såvel forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen.

Or. el

Ændringsforslag 112
Werner Langen

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-, medlemsstatsniveau, 
mellem de relevante regionale 
samarbejdsorganer og på 
fællesskabsniveau for såvel forebyggende 
foranstaltninger som konkrete afbrydelser 
af forsyningen.
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Or. de

Begrundelse

I stedet for den foreslåede rolle for Kommissionen som koordinator i krisesituationer bør der 
anvendes en etapevis bottom-up metode (1. Industrien, 2. Medlemsstaterne, 3. Regionale 
samarbejdsorganer, 4. I sidste instans EU) med en øget deltagelse af virksomheder. Det vil i 
sidste ende være naturgasvirksomhederne, der skal tage affære, da det er dem, der har 
transportkapacitet, gasmængden og kendskab til, hvor store mængder, der forbruges. Denne 
fremgangsmåde er mere effektiv og mindre bureaukratisk og sikrer, at 
subsidiaritetsprincippet overholdes.

Ændringsforslag 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
unionsplan for såvel forebyggende 
foranstaltninger som konkrete afbrydelser 
af forsyningen.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning.
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Ændringsforslag 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i stk. 1 finder kun 
anvendelse i tilfælde af akutte 
krisesituationer, for hvilke 
medlemsstaterne udarbejder en passende 
ramme for at sikre gasforsyningen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør kun fastsætte fælles mindstekrav på unionsplan, samtidig med at 
medlemsstaterne kan udarbejde passende nationale rammer, der tager hensyn til deres 
særlige forhold og den nuværende situation. Forsyningssikkerhed bør behandles på regionalt 
plan for at være forenelig med bestemmelserne i den tredje liberaliseringspakke på 
energiområdet.

Ændringsforslag 115
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 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 er tilsluttet et gasdistributionsnet;

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal behandles sammen med ændringsforslagene til artikel 5 og artikel 
8. Begrebet "beskyttede kunder" er direkte forbundet med alle medlemsstaters forpligtelser 
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med hensyn til solidaritet. En bred definition kan medføre en risiko for forvridninger i det 
indre marked og gratisadfærd, hvis en medlemsstat fastsætter, at der er beskyttede kunder i 
mange sektorer, og en anden kun definerer husholdninger som beskyttede kunder. Det er 
nødvendigt med en ensartet definition. Hvis en medlemsstat imidlertid har mulighed for at 
træffe yderligere foranstaltninger for andre sektorer, bør den have mulighed for det (se 
ændringsforslag til artikel 8 og artikel 5).

Ændringsforslag 116
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 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 er tilsluttet et gasdistributionsnet;

Or. en

Begrundelse

Definitionen af beskyttede kunder bør være så præcis som mulig og så afgrænset som muligt.
Det vil hverken fremme forsyningssikkerheden eller kunderne, hvis en for stor gruppe af 
kunder er beskyttede.

Ændringsforslag 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 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 
husholdninger, som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet.
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virksomheder, skoler og hospitaler, hvis 
de allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Or. en

Begrundelse

Mens privatkunder bestemt har brug for beskyttelse, er det et særdeles vanskeligt og følsomt 
spørgsmål eventuelt at udvide denne kategori af beskyttede kunder i EU, hvilket kræver 
fornuftige konsekvensanalyser. Desuden bør fastsættelsen af omfanget af beskyttede kunder 
være et nationalt anliggende, idet hensigtsmæssigheden og rimeligheden bør vurderes ud fra 
nationale forhold, navnlig energimixets struktur og betydningen af gas i dette mix. Forslaget 
til forordning bør derfor ikke udvide den obligatoriske beskyttelse i EU til andre ud over 
husholdninger.

Ændringsforslag 118
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 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 er tilsluttet et gasdistributionsnet. De 
pågældende medlemsstater kan træffe 
beslutning om at medtage et begrænset 
antal yderligere kunder, navnlig kunder, 
som leverer vigtige offentlige tjenester,
men disse udvidelser må ikke gribe 
forstyrrende ind i principperne for 
europæisk eller regional solidaritet over 
for lande med forsyningsproblemer.

Or. en
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Ændringsforslag 119
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer 
beslutning herom, små og mellemstore 
virksomheder, skoler og hospitaler, hvis 
de allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

(1) "beskyttede kunder“: alle 
husholdninger, som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Or. de

Begrundelse

Fællesskabsreglerne bør finde anvendelse på de kunder, som ikke har noget alternativ i 
tilfælde af en afbrydelse af forsyningen, og som er afhængige af gasforsyningen for at opfylde 
deres grundlæggende behov. Enhver udvidelse af definitionen af "beskyttede kunder" vil 
undergrave formålet med forsyningsstandarden, som også gør det muligt at træffe 
foranstaltninger på efterspørgselssiden som en forebyggende foranstaltning og nødplaner. En 
for omfattende definition vil gøre beskyttelsesmekanismen ineffektiv og begrænse omfanget 
for foranstaltninger på efterspørgselssiden.

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 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 skoler, hospitaler og andre 
institutioner, der leverer nødtjenester eller 
medicinske, sociale eller 
uddannelsesmæssige offentlige tjenester, 
såvel som virksomheder, som leverer 
basale levnedsmiddelfornødenheder til 
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offentligheden, hvis de allerede er tilsluttet 
et gasdistributionsnet

Or. ro

Begrundelse

Levering af gas til husholdninger, hospitaler og andre beskyttede forbrugere bør også 
fortsætte i krisesituationer.

Ændringsforslag 121
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 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 er tilsluttet et gasdistributionsnet og 
desuden, hvis den pågældende medlemsstat 
træffer beslutning herom, kunder, såfremt 
gas er nødvendig for at udføre en vigtig 
offentlig forpligtelse som f.eks. små og 
mellemstore virksomheder, skoler eller
hospitaler

Or. en

Ændringsforslag 122
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 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 kunder, som 
er tilsluttet et gasnet, som den pågældende 
medlemsstat træffer beslutning om under 
hensyntagen til de særlige træk ved 
energimarkedet og overholdelse af de 
fastsatte kriterier 
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Or. en

Begrundelse

Definitionen af beskyttede kunder bør give medlemsstaterne større fleksibilitet til tilpasning til 
deres nationale forhold på grundlag af klart definerede kriterier. F.eks. i forbindelse med 
Spanien spiller energi fra gasfyring en relevant rolle, og det spanske gassystem er blevet 
udformet med den passende kapacitet til at støtte den termiske nødstrøm, som kræves ved 
udvikling og integration af vedvarende energikilder. 

Ændringsforslag 123
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 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 er tilsluttet et gasdistributionsnet og 
kraftværker, kombinerede værker og 
fjernvarmeanlæg, der er relevante for at 
sikre forsyningen, og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom, små og mellemstore virksomheder, 
skoler og hospitaler, hvis de er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Or. de

Begrundelse

Varme- og elektricitetsforsyningen til at opretholde basale tjenester til kunder sikres ved at 
tage hensyn til relevante produktionsenheder.

Ændringsforslag 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
som allerede er tilsluttet et 

(1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
som er tilsluttet et gasdistributionsnet og 



PE438.187v01-00 58/114 AM\801609DA.doc

DA

gasdistributionsnet og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom, små og mellemstore virksomheder, 
skoler og hospitaler, hvis de allerede er 
tilsluttet et gasdistributionsnet

desuden, hvis den pågældende medlemsstat 
træffer beslutning herom, små og 
mellemstore virksomheder, skoler og 
hospitaler, hvis de er tilsluttet et 
gasdistributionsnet, og gasfyrede termiske 
kraftværker, hvis de er strengt nødvendige 
for elektricitetsforsyning til disse kunder.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at indsætte en henvisning til gasfyrede termiske kraftværker for at sikre, at 
der ikke opstår en paradoksal situation, hvor beskyttede kunder forsynes med gas, men ikke 
elektricitet. Ordet "allerede" bør udgå, idet forordningen burde finde anvendelse ikke kun på 
kunder, som er tilsluttet et net, når forordningen træder i kraft, men også på dem, som 
tilsluttes, når der opstår en krise.

Ændringsforslag 125
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 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
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Ændringsforslag 126
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 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, små og mellemstore virksomheder 
og offentlige institutioner, hvis de allerede 
er tilsluttet et gasdistributionsnet

Or. hu

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at gøre det muligt at tildele offentlige institutioner status som 
beskyttede kunder.

Ændringsforslag 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 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,

a) små og mellemstore virksomheder, 
skoler og hospitaler, hvis de allerede er 
tilsluttet et gasdistributionsnet, og

b) el-kraftværker med begrænset kapacitet 
– som den kompetente myndighed har 
truffet afgørelse om ud fra nationale 
behov – som er nødvendige for at undgå 
afbrydelse af elforsyningen til kunder i 
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tilfælde af en afbrydelse af 
gasforsyningerne

Or. en

Ændringsforslag 128
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 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. Dette berører ikke 
de overordnede politiske retningslinjer fra 
regeringen, som ikke vedrører de 
reguleringsopgaver og -beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 41 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/73/EFaf 13. juli 2009 om fælles 
regler for det indre marked for naturgas 
og medlemsstaternes valg med hensyn til at 
tildele visse opgaver i medfør af denne 
forordning til andre enheder end den 
kompetente myndighed. Disse opgaver 
varetages under den kompetente 
myndigheds tilsyn, og de specificeres i de i 
artikel 4 omhandlede planer.

_______________________
1 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder bør være de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten, idet de allerede er oprettet med henblik på energimarkedet, og er uafhængige 
og har den fornødne viden til at beskæftige sig med de relevante spørgsmål. Det endelige 
ansvar ligger dog stadig hos medlemsstatens regering, som skal påtage sig det politiske 
ansvar, hvilket er i overensstemmelse med ordlyden i artikel 39, stk. 4, litra b) nr. ii) i det 
ovennævnte direktiv 2009/73/EF. Nationale enheder kan være statslige myndigheder, 
systemoperatører, der er etableret i henhold til artikel 1, sidste afsnit i gasforordningen nr. 
715/2009.
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Ændringsforslag 129
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 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 
offentlige myndighed, som 
medlemsstaterne har udpeget som 
ansvarlig for gasforsyningssikkerheden 
og/eller den nationale regulerende 
myndighed. 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. Den 
offentlige myndighed har fortsat den 
ledende rolle.

Or. de

Begrundelse

Sikring af gasforsyningen i forbindelse med en krise er en vigtig opgave for staten. Ingen 
myndigheder bør under nogen omstændigheder tildeles beføjelser, som tjener interesser i 
modstrid med forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 130
Takis Hadjigeorgiou

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 

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 
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udstrakt samarbejde mellem disse. forudsætter et udstrakt samarbejde mellem 
disse.

Or. en

Ændringsforslag 131
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og
Kommissionen inden for deres respektive 
ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
kompetente myndigheder, 
medlemsstaterne, Kommissionen, og hvor 
det er relevant, andre kunder end 
beskyttede kunder inden for deres 
respektive ansvarsområder. Den 
forudsætter et udstrakt samarbejde mellem 
disse.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

1. Gasforsyningssikkerheden er frem for 
alt en opgave, som påhviler 
naturgasselskaber. Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen støtter 
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ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

naturgasselskaberne inden for deres 
respektive ansvarsområder. Dette
forudsætter et udstrakt samarbejde mellem 
disse.

Or. en

Begrundelse

Den tresidige tilgang, der er formuleret i direktivet fra 2004, med henblik på at sikre 
forsyningssikkerhed (1. Selskaber, 2. Medlemsstater, 3. Kommissionen) er ikke længere 
tydeligt afspejlet i forslaget til forordning. Princippet bør genindsættes i forslaget til 
forordning.

Ændringsforslag 133
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og 
Kommissionen inden for deres respektive 
ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og Kommissionen inden for 
deres respektive ansvarsområder. Den 
forudsætter et udstrakt samarbejde mellem 
disse.

Or. en

Ændringsforslag 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

1. Gasforsyningssikkerheden og sikring af 
et velfungerende indre marked er en 
opgave, som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og 
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ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

Kommissionen inden for deres respektive 
ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

Or. en

Begrundelse

Et velfungerende indre marked er en forudsætning for gasforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 135
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og 
Kommissionen inden for deres respektive 
ansvarsområder. Den forudsætter et 
udstrakt samarbejde mellem disse.

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

Or. de
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Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere reaktionen på i henhold til den etapevise 
bottom-up metode (1. Industri 2. Medlemsstaterne, 3. Regionale samarbejdsorganer, 4. I 
sidste instans EU, som er påkrævet i en nødsituation). I tilfælde af en afbrydelse af 
forsyningen, vil det i sidste ende være naturgasvirksomhederne, der skal tage affære, da det er 
dem, der har transportkapacitet, gasmængden og kendskab til, hvor store mængder, der 
forbruges. Denne fremgangsmåde er mere effektiv og mindre bureaukratisk og sikrer, at 
subsidiaritetsprincippet overholdes.

Ændringsforslag 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning.
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

2. Hver medlemsstat udpeger på 
gennemskuelige betingelser en uafhængig
kompetent myndighed med ansvar for at 
gennemføre de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger i 
overensstemmelse med denne forordnings
bestemmelser. Foranstaltningerne skal 
omfatte en toårlig risikovurdering og 
konsekvensanalyse, herunder om 
geopolitiske risici, opstilling af 
forebyggende handlingsplaner og opstilling 
af nødplanen samt en løbende overvågning 
af gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af 
en fornuftig fælles metode ved i nødvendigt omfang at tage hensyn til særlige nationale 
forhold. Resultaterne bør komme til udtryk i forebyggende tiltag og nødplaner, der skal 
revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige. Tilsvarende planer kan også udarbejdes på 
regionalt plan.
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Ændringsforslag 137
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning.
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

2. Hver medlemsstat udpeger på 
gennemskuelige betingelser en kompetent 
myndighed, der er uafhængig i forhold til 
markedsaktører, med ansvar for at 
gennemføre de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning.
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

Or. en

Begrundelse

Gasforsyning i EU betragtes af flere medlemsstater som en statslig beføjelse. Det bør derfor 
stadig være muligt at tildele forvaltningen og kontrollen af gasforsyningen til statslige 
myndigheder og ikke uddelegere disse beføjelser til en national ad hoc- myndighed.

Ændringsforslag 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 

2. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
de gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger
i overensstemmelse med denne 
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der er fastsat i denne forordning.
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

forordnings bestemmelser.
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering og konsekvensanalyse, 
opstilling af forebyggende handlingsplaner 
og opstilling af nødplanen samt en løbende 
overvågning af gasforsyningssikkerheden 
på nationalt niveau. De kompetente 
myndigheder samarbejder indbyrdes for at 
forebygge en afbrydelse af forsyningen og 
begrænse skadevirkninger i tilfælde af 
afbrydelser.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
grundlag af en fornuftig fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at 
tage hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk 
i forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 139
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger en 
kompetent myndighed med ansvar for at 
gennemføre de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning.
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

2. Den kompetente myndighed har 
ansvaret for at gennemføre de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning.
Foranstaltningerne skal omfatte en toårlig 
risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.
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Or. en

Begrundelse

Opfølgning af ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2. Hvis det præciseres i definitionen, at de 
regulerende myndigheder er den kompetente myndighed, bør ordlyden om, at medlemsstaten 
udpeger den kompetente myndighed, udgå fra artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen og medlemsstaterne 
optrapper i overensstemmelse med denne 
forordning og i medfør af traktatens 
artikel 176 overvågningen af 
forsyningssikkerheden for gas fra 
tredjelande og foreslår specifikke 
nødforanstaltninger i tilfælde af 
forsyningsafbrydelser. Kommissionen 
samordner tvistbilæggelsesordninger i 
forhold til tredjelande og intensiverer 
energidialogen f.eks. inden for rammerne 
af energicharteret og Energifællesskabet.

Or. nl

Ændringsforslag 141
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ansvarsområderne, der er fastsat i stk. 
2, berører ikke medlemsstaternes ansvar 
for at erklære nødsituationsniveauet i 
henhold til artikel 9, stk. 2 og stk. 3 eller i 
tilfælde af en nødsituation at træffe 
nødforanstaltninger som foreskrevet i 
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nødplanen, der er fastsat i henhold til 
artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed, dvs. den regulerende myndighed har ansvaret for at udføre 
hovedparten af de opgaver, der foreskrives i denne forordning. Det politiske ansvar for at 
erklære et nødsituationsniveau og iværksættelse af særlige nødforanstaltninger i 
overensstemmelse med de fastsatte foranstaltninger i nødplanen, påhviler stadig den 
kompetente minister eller regering i en medlemsstat i tilfælde af en krise.

Ændringsforslag 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen sikrer koordinationen 
mellem de kompetente myndigheder på 
unionsplan i kraft af 
gaskoordinationsgruppen, bl.a. i tilfælde af 
en nødsituation på unionsplan.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens beføjelser skal sikre størst muligt effektivitet inden for de forskellige tiltag 
uden at dog at mindske medlemsstaternes mulighed for at finde frem til de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger på baggrund af deres særlige nationale forhold.
Konkurrenceforvridning såvel som begrænsning af medlemsstaternes og europæiske 
virksomheders projekter og infrastrukturinitiativer bør undgås. Endelig bør 
gaskoordinationsgruppens rolle anerkendes fuldt ud.
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Ændringsforslag 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen sikrer koordinationen 
mellem de kompetente myndigheder på 
unionsplan i kraft af 
gaskoordinationsgruppen, bl.a. i tilfælde af 
en nødsituation på unionsplan.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens beføjelser skal sikre størst muligt effektivitet inden for de forskellige tiltag 
uden at dog at mindske medlemsstaternes mulighed for at finde frem til de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger på baggrund af deres særlige nationale forhold.
Konkurrenceforvridning såvel som begrænsning af medlemsstaternes og europæiske 
virksomheders projekter og infrastrukturinitiativer bør undgås. Endelig bør 
gaskoordinationsgruppens rolle anerkendes fuldt ud.

Ændringsforslag 144
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen sikrer koordinationen 
mellem de kompetente myndigheder på 
unionsplan i kraft af 
gaskoordinationsgruppen, bl.a. i tilfælde af 
en nødsituation på unionsplan.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens beføjelser skal sikre størst muligt effektivitet inden for de forskellige tiltag 
uden at dog at mindske medlemsstaternes mulighed for at finde frem til de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger på baggrund af deres særlige nationale forhold.
Konkurrenceforvridning såvel som begrænsning af medlemsstaternes og europæiske 
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virksomheders projekter og infrastrukturinitiativer bør undgås. Endelig bør 
gaskoordinationsgruppens rolle anerkendes fuldt ud.

Ændringsforslag 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen gennemfører 
foranstaltningerne til denne forordning.
Foranstaltningerne skal omfatte en 
toårlig risikovurdering, en løbende 
overvågning af gasforsyningssikkerheden 
såvel som opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og nødplaner på 
unionsplan.

Or. en

Ændringsforslag 146
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen træffer sammen med 
de relevante institutioner på 
fællesskabsplan alle de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at gennemføre i 
praksis og afslutte snarest muligt 
eksisterende projekter, som er godkendt af 
EU med henblik på diversificering af 
gasforsyningskilder- og -ruter.

Or. ro

Begrundelse

Dette er en direkte henvisning til Nabucco-projektet, der er det eneste EU-projekt, som 
opfylder alle disse betingelser.
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Ændringsforslag 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Ændringsforslag 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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, 
baseret på den risikovurdering og 
konsekvensanalyse, der gennemføres i 
henhold til artikel 8, skal tydeligt 
defineres, være gennemsigtige, 
forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og 
kontrollerbare, og de må ikke uretmæssigt 
forvride konkurrencen eller et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
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grundlag af en fornuftig fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at 
tage hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk 
i forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 
baseret på den risikovurdering og 
konsekvensanalyse, der gennemføres i 
henhold til artikel 8, skal tydeligt 
defineres, være gennemsigtige, 
forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og 
kontrollerbare, og de må ikke uretmæssigt 
forvride konkurrencen eller et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
grundlag af en fornuftig fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at 
tage hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk 
i forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 150
Arturs Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Foranstaltningerne, hvormed 
forsyningssikkerheden skal opretholdes, 

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

skal tydeligt defineres, være 
gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og kontrollerbare, og de 
må ikke uretmæssigt forvride, men 
derimod fremme konkurrencen og et
velfungerende indre marked.

Or. en

Begrundelse

Det indre marked og konkurrencen er en garanti for sikre gasforsyninger.

Ændringsforslag 151
Claude Turmes

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 de 
må ikke uretmæssigt forvride 
konkurrencen eller et velfungerende indre 
marked. Kommissionen sikrer sammen 
med den kompetente myndighed, at der 
ikke findes nogen bestemmelser, der 
svarer til en destinationsklausul, i de 
kontrakter, der er indgået mellem 
medlemsstaterne eller deres 
naturgasselskaber og tredjelande. Dette 
berører ikke konkurrencemyndighedernes 
beføjelser.
Disse foranstaltninger berører desuden 
ikke de eksisterende EU-
markedsmekanismer vedrørende 
drivhusgasemissioner, såfremt 
industrisektorer er omfattet af disse 
mekanismer.

Or. en
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Ændringsforslag 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne udvikler en fælles 
strategi for at sikre diversificering af 
energikilder og gasforsyningsruter og 
forsyningskilder for at mindske 
indvirkningen af mulige kriser, som 
skyldes en afbrydelse af gasleverancerne.

Or. ro

Begrundelse

Hvis de skal mindske deres afhængighed af eksterne gasforsyningskilder, må medlemsstaterne 
ikke kun fokusere på gas, men også på andre energikilder.

Ændringsforslag 153
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Langsigtede 

forsyningssikkerhedsforanstaltninger
Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en rapport, der indeholder forslag til 
reguleringsmæssige foranstaltninger, der 
kan gennemføres på unionsplan for at 
diversificere de geografiske gaskilder og 
disses forsyningsruter til EU. Rapporten 
skal indeholde forslag til de forskellige 
medlemsstater vedrørende aktiviteter og 
foranstaltninger til at forbedre 
gasforsyningssikkerheden. Rapporten skal 
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især omfatte en vurdering af LNG-
installationers rolle. Rapporten skal 
ligeledes indeholde en oversigt over de 
forskellige gasoplagringskapaciteter for 
og i de enkelte medlemsstater.
Rapporten skal desuden indeholde forslag 
til øget regionalt samarbejde ved at 
oprette regionale forebyggende 
handlingsplaner og nødplaner. Regionalt 
samarbejde med henblik på at 
gennemføre denne forordning udføres af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med deltagelse af 
naturgasselskaberne, de regulerende 
myndigheder og industrielle kunder og i 
tæt samarbejde med Kommissionen. Det 
regionale samarbejde skal fremme og må 
ikke gribe forstyrrende ind i de generelle 
europæiske solidaritetsforpligtelser. 

Or. en

Ændringsforslag 154
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Langsigtede 

forsyningssikkerhedsforanstaltninger
1. Senest [den 30. september 2010; 6 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden] skaber Kommissionen 
grundlaget for, at der kan etableres en 
varslingsmekanisme inden for 
gassektoren. Denne mekanisme skal 
etableres ved at indeholde bilaterale 
aftaler mellem EU og tredjelande om en 
fælles forebyggende og hurtig reaktion på 
en nødsituation eller på en risiko for 
denne.
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2. Kommissionen forelægger en 
omfattende plan med passende 
incitamenter, der gør det muligt at opfylde 
forpligtelsen i henhold til artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 155
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Langsigtede 

forsyningssikkerhedsforanstaltninger

Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
følgende rapporter:
i) en rapport, der indeholder forslag til 
reguleringsmæssige foranstaltninger, der 
kan gennemføres på unionsplan for at 
diversificere de geografiske gaskilder og 
disses forsyningsruter til EU Rapporten 
skal især omfatte en vurdering af LNG-
installationers rolle.
ii) en rapport, som indeholder forslag til 
at reducere gasefterspørgslen i 
leverandør- og transitlande, navnlig ved
hjælp af gennemførelse af 
energieffektivitetsforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 156
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
1. Medlemsstaterne anmodes om at 
etablere en strategisk naturgasforsyning, 
der er omfattet af offentlige-private 
partnerskaber i en 60 dages periode inden 
(12 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden).
2. Udgifterne til at opretholde af 
reserverne bæres af de respektive 
naturgasimportører og producenter og 
overdrages til den endelige forbruger.

Or. de

Begrundelse

For at sikre energiforsyningen i Europa er det nødvendigt ud over at opstille forebyggende 
handlingsplaner og nødplaner også nødvendigt at opbygge obligatoriske gasreserver i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 157
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en rapport som led i udviklingen af en 
langsigtet forsyningsstrategi om 
instrumenter og foranstaltninger til at øge 
diversificeringen af gasforsyningskilder 
for EU og forsyningsruter til 
Fællesskabet. Rapporten skal især 
behandle LNG-installationers rolle.
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Or. de

Begrundelse

Ud over forordningens anvendelsesområde bør man udvikle en langsigtet forsyningsstrategi 
på unionsplan.

Ændringsforslag 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

1. Senest [den 30. september 2011; 18 
måneder efter ikrafttrædelsen] fastsætter 
den kompetente myndighed på basis af en 
risikovurdering og konsekvensanalyse, jf. 
artikel 8, og efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

Or. en

Begrundelse

Planernes opstilling kræver en betydelig koordinationsindsats, navnlig i medlemsstater og 
regioner med flere tilgrænsende medlemsstater. Det vil komplicere omfattende høringer og 
effektivt samarbejde med tilgrænsende lande betydeligt, hvis opstillingen af planerne skal ske 
på blot et år.

Ændringsforslag 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed på basis af en 
risikovurdering og konsekvensanalyse, jf. 
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organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

artikel 8, og efter høring af 
naturgasselskaberne, gasfyrede 
kraftværker, de relevante organisationer, 
som repræsenterer private og industrielle 
kunders interesser, og den regulerende 
myndighed, for så vidt denne ikke er den 
kompetente myndighed:

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risikovurdering og konsekvensvurdering og analysere deres situation på grundlag 
af en fornuftig fælles metode.

Risikovurderingen og konsekvensanalysen skal gennemføres af hver enkelt medlemsstat i 
henhold til den fælles metode, som giver medlemsstaterne mulighed for i nødvendigt omfang 
at tage hensyn til de nationale forhold. Resultaterne bør komme til udtryk i forebyggende 
tiltag og nødplaner. Disse planer skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 160
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed på basis af en 
risikovurdering og konsekvensanalyse, jf. 
artikel 8, og efter høring af 
naturgasselskaberne, gasfyrede 
kraftværker, de relevante organisationer, 
som repræsenterer private og industrielle 
kunders interesser, og den regulerende 
myndighed, for så vidt denne ikke er den 
kompetente myndighed:

Or. en
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Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risikovurdering og konsekvensvurdering og analysere deres situation på grundlag 
af en fornuftig fælles metode.

Risikovurderingen og konsekvensanalysen skal gennemføres af hver enkelt medlemsstat i 
henhold til den fælles metode, som giver medlemsstaterne mulighed for i nødvendigt omfang 
at tage hensyn til de nationale forhold. Resultaterne bør komme til udtryk i forebyggende 
tiltag og nødplaner. Disse planer skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed på basis af en 
risikovurdering og konsekvensanalyse, jf. 
artikel 8, og efter høring af 
naturgasselskaberne, gasfyrede 
kraftværker, de relevante organisationer, 
som repræsenterer private og industrielle 
kunders interesser, og den regulerende 
myndighed, for så vidt denne ikke er den 
kompetente myndighed:

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
grundlag af en fornuftig fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at 
tage hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk 
i forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.
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Ændringsforslag 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed på basis af en 
risikovurdering og konsekvensanalyse, jf. 
artikel 8, og efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risikovurdering og konsekvensanalyse på 
grundlag af en fornuftig fælles metode, samtidig med at der i givet fald er mulighed for at 
tage hensyn til særlige nationale forhold og karakteristika. Resultaterne bør komme til udtryk 
i forebyggende tiltag og nødplaner, der skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.
Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 163
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed på basis af en 
risikovurdering og konsekvensanalyse, jf. 
artikel 8, og efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
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ikke er den kompetente myndighed: regulerende myndighed, for så vidt denne
ikke er den kompetente myndighed:

Or. en

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat gennemfører en risikovurdering og konsekvensanalyse ved 
forberedelsen af forebyggende handlingsplaner og nødplaner på basis af en fælles EU-
metode, som giver medlemsstaterne mulighed for i nødvendigt omfang at tage hensyn til de 
nationale forhold.

Ændringsforslag 164
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed:

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse mellem foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed og 
netregulering inden for de nationale regulerende myndigheder er det vigtigt at styrke de 
nationale regulerende myndigheders rolle i forbindelse med opstilling af den forebyggende 
handlingsplan og nødplanen.
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Ændringsforslag 165
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed:

Or. en

Ændringsforslag 166
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

1. Senest [den 31. marts 2011; 18 måneder
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed efter høring af 
naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt denne 
ikke er den kompetente myndighed:

Or. en
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Ændringsforslag 167
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den regulerende myndighed ikke er 
den kompetente myndighed, inddrages 
den regulerende myndighed formelt i 
udarbejdelsen af den forebyggende 
handlingsplan og nødplanen. Den 
kompetente myndighed tager størst mulig 
hensyn til de vurderinger, som den 
regulerende myndighed har foretaget, for 
så vidt de vedrører spørgsmål om 
netregulering, navnlig udarbejdelse af 
konsekvensanalysen om opfyldelsen af 
standarder for infrastruktur i henhold til 
artikel 6 med hensyn til fremtidige 
godkendelse af tariffer og 
overensstemmelsen med 
netudviklingsplanerne.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse mellem foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed og 
netregulering inden for de nationale regulerende myndigheder er det vigtigt at styrke de 
nationale regulerende myndigheders rolle i forbindelse med opstilling af den forebyggende 
handlingsplan og nødplanen.

Ændringsforslag 168
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den regulerende myndighed ikke er 
den kompetente myndighed, inddrages 
den regulerende myndighed formelt i 
udarbejdelsen af den forebyggende 
handlingsplan og nødplanen. Den 
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kompetente myndighed tager størst mulig 
hensyn til de vurderinger, som den 
regulerende myndighed har foretaget, for 
så vidt de vedrører spørgsmål om 
netregulering, navnlig udarbejdelse af 
konsekvensanalysen om opfyldelsen af 
standarder for infrastruktur i henhold til 
artikel 6 med hensyn til fremtidige 
godkendelse af tariffer og 
overensstemmelsen med 
netudviklingsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 169
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en nødplan med foranstaltninger, som 
skal træffes for at afbøde konsekvenserne 
af en afbrydelse af gasforsyningen.

b) en nødplan med foranstaltninger, som 
skal træffes for at afbøde konsekvenserne 
af en afbrydelse af gasforsyningen navnlig 
for de mest sårbare kunder.

Or. el

Ændringsforslag 170
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
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minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

minimum omfatte sammenkoblinger, 
navnlig dem, som giver adgang til EU's 
gasnet, forsyninger på tværs af 
landegrænser, oplagring på tværs af 
landegrænser og den fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger.
Gaskoordinationsgruppen skal informeres 
om disse konsultationer og resultaterne af 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 171
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
regler om adgang til strategisk og 
kommerciel oplagring på tværs af 
landegrænser og den fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger.

Or. en
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Ændringsforslag 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden,
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen for at sikre, at 
deres planer og foranstaltninger hænger 
sammen indbyrdes på det relevante 
regionale niveau. Disse konsultationer skal 
som minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden,
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen for at sikre, at 
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indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

deres planer og foranstaltninger hænger 
sammen indbyrdes på det relevante 
regionale niveau. Disse konsultationer skal 
som minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle
oplysninger og konsultere hinanden,
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen for at sikre, at 
deres planer og foranstaltninger hænger 
sammen indbyrdes på det relevante 
regionale niveau. Disse konsultationer skal 
som minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

Or. en
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Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden,
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen for at sikre, at 
deres planer og foranstaltninger hænger 
sammen indbyrdes på det relevante 
regionale niveau. Disse konsultationer skal 
som minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.
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Ændringsforslag 176
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden,
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen for at sikre, at 
deres planer og foranstaltninger hænger 
sammen indbyrdes på det relevante 
regionale niveau. Disse konsultationer skal 
som minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

Or. en

Ændringsforslag 177
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden,
Kommissionen med inddragelse af 
gaskoordinationsgruppen for at sikre, at 
deres planer og foranstaltninger hænger 
sammen indbyrdes på det relevante 
regionale niveau. Disse konsultationer skal 
som minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.
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Or. lt

Ændringsforslag 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte eksisterende og 
nødvendige fremtidige sammenkoblinger, 
forsyninger på tværs af landegrænser, 
oplagring på tværs af landegrænser og den 
fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre forsyningssikkerhed bør konsultationerne om den forebyggende 
handlingsplan og nødplanen også omfatte fremtidige infrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af det europæiske net af 

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af gaskoordinationsgruppen, det 
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transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") og agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder ("ACER") kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau.

europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
(ENTSO-G og agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder (ACER) og 
gaskoordinationsgruppen kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau, 
der indeholder særlige indikationer for 
fordelingen af udgifter og for tilskud.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt på mere tilfredsstillende vis at understrege: muligheden for at indføre 
tilskud, som betales af et land til et andet land i samme område, institutionaliseringen af disse 
tilskud uden at overlade det til det enkelte land at beslutte om enkelthederne for dette,
fordeling af udgifterne, som skyldes fleksibiliteten eller gennemførelsen af passende 
foranstaltninger på grundlag af nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 180
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") og agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder ("ACER") kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau.

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") og agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder ("ACER") kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau, 
der fastsætter regionerne på grundlag af 
infrastrukturen, der er relevant for 
gasforsyningssikkerheden.

Or. de
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Begrundelse

Hvis der dannes regioner, skal de dannes i overensstemmelse med naturgasinfrastrukturen og 
gasstrømmene. De eksisterende regioner (regionale initiativer), som oprindelig var udformet 
af lovgiverne, opfylder ikke nødvendigvis kravene til forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 181
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") og agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER") kan Kommissionen også 
henstille til, at der opstilles en fælles plan 
på regionalt niveau.

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
efter høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G"), tilsynsmyndighederne og 
gasselskaberne henstille, på hvilket 
regionalt niveau udvekslingen af 
oplysninger og konsultationerne skal finde 
sted. Efter høring af ENTSO-G, 
tilsynsmyndighederne og gasselskaberne 
kan Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Alle relevante aktører for udpegning af regionale samarbejdsområder bør nævnes.

Ændringsforslag 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
efter høring af gaskoordinationsgruppen
henstille, på hvilket regionalt niveau 
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konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") og agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER") kan Kommissionen også 
henstille til, at der opstilles en fælles plan 
på regionalt niveau.

udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af gaskoordinationsgruppen kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") og agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER") kan Kommissionen også 
henstille til, at der opstilles en fælles plan 
på regionalt niveau.

3. I forbindelse med den i stk. 2 
omhandlede proces kan Kommissionen 
efter høring af gaskoordinationsgruppen
henstille, på hvilket regionalt niveau 
udvekslingen af oplysninger og 
konsultationerne skal finde sted. Efter 
høring af gaskoordinationsgruppen kan 
Kommissionen også henstille til, at der 
opstilles en fælles plan på regionalt niveau.

Or. en
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Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 184
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne øger deres 
gasoplagringskapacitet. Kommissionen 
træffer de nødvendige foranstaltninger og 
forhandle iværksættelsen af projekter med 
medlemsstaterne, hvis dette er geologisk 
muligt, om at etablere regionale 
oplagringsfaciliteter, som vil fungere som 
EU's strategiske forsyninger i tilfælde af 
kriser. Kommissionen overvåger direkte 
forbruget af gas, som er oplagret i disse 
faciliteter. Midlerne til opførelse af disse 
faciliteter fremskaffes fra Fællesskabets 
budget.

Or. ro

Begrundelse

Oplagring af naturgas er en prioritet for at forbedre situationen i forbindelse med 
energikriser. Denne version af ændringsforslaget anvendes, hvis midlerne til opførelse af 
faciliteterne skal fremskaffes fra Fællesskabets budget.
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Ændringsforslag 185
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne øger deres 
gasoplagringskapacitet. Kommissionen 
træffer de nødvendige foranstaltninger og 
forhandler iværksættelsen af projekter 
med medlemsstaterne, hvis dette er 
geologisk muligt, om at etablere regionale 
oplagringsfaciliteter, som vil fungere som 
EU's strategiske forsyninger i tilfælde af 
kriser. Der oprettes regionale udvalg i 
medlemsstaterne for at forvalte projekter 
og forbruget af gas, der er oplagret i disse 
faciliteter. Medlemsstaterne, som er 
grupperet efter de områder, som skal 
modtage forsyninger fra disse faciliteter, 
afsætter de nødvendige midler til deres 
opførelse.

Or. ro

Begrundelse

Oplagring af naturgas er en prioritet for at forbedre situationen i forbindelse med 
energikriser. Denne version af ændringsforslaget anvendes, hvis midlerne til opførelse af 
faciliteterne skal fremskaffes fra medlemsstaternes budget.

Ændringsforslag 186
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstater kan også beslutte at 
opstille fælles planer på regionalt niveau i 
stedet for eller i tillæg til særskilte 
nationale planer.

4. Medlemsstater kan også beslutte at 
opstille fælles planer på regionalt niveau i 
stedet for eller i tillæg til særskilte 
nationale planer i form af en bindende 
aftale mellem de kompetente 
myndigheder. Disse fælles planer er 
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omfattet af de samme bestemmelser og 
har den samme retsgyldighed som en 
national plan.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at de (nationale) kompetente myndigheder såvel som andre berørte parter er 
bundet på samme måde af en regional forebyggende foranstaltning eller nødplan, som det 
ville være tilfældet, hvis der vedtages nationale planer.

Ændringsforslag 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den fælles plan på regionalt plan, der 
er opstillet i henhold til stk. 3 eller 4, kan 
udarbejdes af de kompetente myndigheder 
efter inddragelse af de regionale 
interesser i gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af regionale grænser for at behandle problemer om forsyningssikkerhed vil ikke 
være enkel. Sammenkoblingernes placering og niveau mellem medlemsstaterne vil ikke være 
statisk, og energimarkederne afspejler heller ikke altid politiske grænser. Det bør derfor 
undersøges, i hvilket omfang disse områder kan fastsættes af gaskoordinationsgruppen efter 
høring af gassektoren. Processen for opstilling af en fælles plan på regionalt plan bør 
præciseres.
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Ændringsforslag 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den fælles plan på regionalt plan, der 
er opstillet i henhold til stk. 3 eller 4, kan 
udarbejdes af de kompetente myndigheder 
efter inddragelse af de regionale 
interesser i gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af regionale grænser for at behandle problemer om forsyningssikkerhed vil ikke 
være enkelt. Sammenkoblingernes placering og niveau mellem medlemsstaterne vil ikke være 
statisk, og energimarkederne afspejler heller ikke altid politiske grænser. Det bør derfor 
undersøges, i hvilket omfang disse områder kan fastsættes af gaskoordinationsgruppen efter 
høring af gassektoren. Processen for opstilling af en fælles plan på regionalt plan bør
præciseres.

Ændringsforslag 189
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den fælles plan på regionalt plan, der 
er opstillet i henhold til stk. 3 eller 4, kan 
udarbejdes af de kompetente myndigheder 
efter inddragelse af de regionale 
interesser i gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

Processen for opstilling af en fælles plan på regionalt plan bør præciseres med deltagelse af 
regionale interesser i gaskoordinationsgruppen, der er det ekspertorgan, som repræsenterer 
alle relevante interessehavere.
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Ændringsforslag 190
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen om disse hurtigst muligt.

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
en ikke-fortrolig udgave af sine planer, 
herunder ændrede udgaver i henhold til stk. 
6, og underretter Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen om disse 
hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), er det mest hensigtsmæssige forum for drøftelser, 
erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med interessehaverne. 
Gaskoordinationsgruppen bør derfor inddrages i udpegningen af regionale 
samarbejdsområder.

Ændringsforslag 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen om disse hurtigst muligt.

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
en ikke-fortrolig udgave af sine planer, 
herunder ændrede udgaver i henhold til stk. 
6, og underretter Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen om disse 
hurtigst muligt.

Or. en
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Begrundelse

De offentlige udgaver af de forebyggende handlingsplaner og nødplaner må ikke indeholde 
nogen fortrolige oplysninger. Videregivelsen af fortrolige oplysninger kan i alvorlig grad 
undergrave gennemførelsen af kontrakter, føre til markedsforvridninger og tilmed skade 
forsyningssikkerheden (navnlig hvad angår nødvendigheden af at bevare den 
forhandlingsposition, som EU's gasleverandører har i deres forhandlinger med eksterne 
producenter).

Ændringsforslag 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen om disse hurtigst muligt.

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
en ikke-fortrolig udgave af sine planer, 
herunder ændrede udgaver i henhold til stk. 
6, og underretter Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen om disse 
hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

De offentlige udgaver af de forebyggende handlingsplaner og nødplaner må ikke indeholde 
nogen fortrolige oplysninger. Videregivelsen af fortrolige oplysninger kan i alvorlig grad 
undergrave gennemførelsen af kontrakter, føre til markedsforvridninger og tilmed skade 
forsyningssikkerheden (navnlig hvad angår nødvendigheden af at bevare den 
forhandlingsposition, som EU's gasleverandører har i deres forhandlinger med eksterne 
producenter).

Ændringsforslag 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
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henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen om disse hurtigst muligt.

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

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen om disse hurtigst muligt.

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen om disse 
hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.
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Ændringsforslag 195
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen om disse hurtigst muligt.

5. Den kompetente myndighed offentliggør 
sine planer, herunder ændrede udgaver i 
henhold til stk. 6, og underretter 
Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen om disse 
hurtigst muligt.

Or. lt

Ændringsforslag 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, hører 
ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, eller at den ikke opfylder 
denne forordnings bestemmelser eller 
andre bestemmelser i EU-lovgivningen, 
henstiller den til at få planen revideret.

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen om den 
ændrede plan, eller også redegør 

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning kan den 
pågældende kompetente myndighed ændre 
sin plan og underretter Kommissionen om 
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myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så 
fald ændre sin anmodning eller trække 
den tilbage.

den ændrede plan.

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder ikke at ændre sin anmodning 
eller at trække den tilbage, efterkommer 
den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning senest 3 
måneder efter underretningen om 
Kommissionens beslutning.

Or. en

Begrundelse

Præventive foranstaltninger og nødplaner tilpasses de nationale og regionale markedsforhold 
for at forebygge en nødsituation vedrørende gasforsyningen. Kommissionen skal ikke 
tillægges alt for vide beføjelser til vurdering af disse planer, og skal heller ikke kunne 
pålægge de nationale, kompetente myndigheder at ændre deres foranstaltninger. En sådan 
tildeling af beføjelser til Kommissionen synes ikke at være forenelig med artikel 5 og 6 i 
direktiv 2009/73/EF, der giver medlemsstaterne forrang hvad angår 
gasforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER,
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen efter behørigt at have taget 
hensyn til gaskoordinationsgruppens 
udtalelse, at en plan ikke effektivt afbøder 
de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen og konsekvensanalysen, 
eller ikke hænger sammen med 
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eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

risikoscenarierne eller EU's plan eller 
andre medlemsstaters planer, eller at den 
ikke opfylder denne forordnings 
bestemmelser eller andre bestemmelser i 
EU-lovgivningen, kræver den planen 
revideret.

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen om den 
ændrede plan, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så fald 
ændre sin anmodning eller trække den 
tilbage.

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen 
gaskoordinationsgruppen om den ændrede 
plan, eller også redegør myndigheden over 
for Kommissionen for, hvorfor den ikke er 
indforstået med anmodningen.
Kommissionen kan i så fald ændre sin 
anmodning eller trække den tilbage.

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder ikke at ændre sin anmodning eller 
at trække den tilbage, efterkommer den 
kompetente myndighed Kommissionens 
anmodning senest 3 måneder efter 
underretningen om Kommissionens 
beslutning.

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder efter høring af 
gaskoordinationsgruppen ikke at ændre 
sin anmodning eller at trække den tilbage, 
efterkommer den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning senest 3 
måneder efter underretningen om 
Kommissionens beslutning.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.
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Ændringsforslag 198
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER,
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen efter behørigt at have taget 
hensyn til gaskoordinationsgruppens 
udtalelse, at en plan ikke effektivt afbøder 
de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i EU-
lovgivningen, kræver den planen revideret.

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen om den 
ændrede plan, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så fald 
ændre sin anmodning eller trække den 
tilbage.

Senest 4 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen 
gaskoordinationsgruppen om den ændrede 
plan, eller også redegør myndigheden over 
for Kommissionen for, hvorfor den ikke er 
indforstået med anmodningen.
Kommissionen kan i så fald ændre sin 
anmodning eller trække den tilbage.

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder ikke at ændre sin anmodning eller 
at trække den tilbage, efterkommer den 
kompetente myndighed Kommissionens 
anmodning senest 3 måneder efter 
underretningen om Kommissionens 
beslutning.

Beslutter Kommissionen inden for 4 
måneder efter høring af 
gaskoordinationsgruppen ikke at ændre 
sin anmodning eller at trække den tilbage, 
efterkommer den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning senest 3 
måneder efter underretningen om 
Kommissionens beslutning.

Or. en
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Begrundelse

De fastsatte frister er for korte til at opnå et reelt forlig mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER,
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen og konsekvensanalysen, 
eller ikke hænger sammen med 
risikoscenarierne i andre medlemsstaters 
planer, eller at den ikke opfylder denne 
forordnings bestemmelser eller andre 
bestemmelser i EU-lovgivningen, kræver 
den planen revideret.

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen om den 
ændrede plan, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så fald 
ændre sin anmodning eller trække den 
tilbage.

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen 
gaskoordinationsgruppen om den ændrede 
plan, eller også redegør myndigheden over 
for Kommissionen for, hvorfor den ikke er 
indforstået med anmodningen.
Kommissionen kan i så fald ændre sin 
anmodning eller trække den tilbage.

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder ikke at ændre sin anmodning eller 
at trække den tilbage, efterkommer den 
kompetente myndighed Kommissionens 
anmodning senest 3 måneder efter 
underretningen om Kommissionens 

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder efter høring af 
gaskoordinationsgruppen ikke at ændre 
sin anmodning eller at trække den tilbage, 
efterkommer den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning senest 3 
måneder efter underretningen om 
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beslutning. Kommissionens beslutning.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen og konsekvensanalysen, 
eller ikke hænger sammen med 
risikoscenarierne i andre medlemsstaters 
planer, eller at den ikke opfylder denne 
forordnings bestemmelser eller andre 
bestemmelser i EU-lovgivningen, kræver 
den planen revideret.

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen om den 
ændrede plan, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så fald 

Senest 2 måneder efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
plan og underretter Kommissionen 
gaskoordinationsgruppen om den ændrede 
plan, eller også redegør myndigheden over 
for Kommissionen for, hvorfor den ikke er 
indforstået med anmodningen.
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ændre sin anmodning eller trække den 
tilbage.

Kommissionen kan i så fald ændre sin 
anmodning eller trække den tilbage.

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder ikke at ændre sin anmodning eller 
at trække den tilbage, efterkommer den 
kompetente myndighed Kommissionens 
anmodning senest 3 måneder efter 
underretningen om Kommissionens 
beslutning.

Beslutter Kommissionen inden for 2 
måneder efter høring af 
gaskoordinationsgruppen ikke at ændre 
sin anmodning eller at trække den tilbage, 
efterkommer den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning senest 3 
måneder efter underretningen om 
Kommissionens beslutning.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres.

Ændringsforslag 201
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, kan den anmode de 
pågældende medlemsstater om at 
koordinere deres planer.
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planen revideret.

Or. de

Begrundelse

Det ville være for vidtrækkende at give Kommissionen beføjelse til at anmode om ændring af 
de forebyggende handlingsplaner eller nødplaner, hvilket både vil krænke 
subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, som foreskrives i artikel 5 i 
energichartertraktaten. Som en mere afdæmpet foranstaltning bør Kommissionen kun have 
beføjelse til at opfordre medlemsstaterne til at koordinere deres planer.

Ændringsforslag 202
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter som f.eks. store industrielle 
kunder og andre økonomiske aktører om 
disse planer. Finder Kommissionen, at en 
plan ikke effektivt afbøder de risici, som er 
påpeget i risikovurderingen, eller ikke 
hænger sammen med risikoscenarierne i 
andre medlemsstaters planer, eller at den 
ikke opfylder denne forordnings 
bestemmelser eller andre bestemmelser i 
EU-lovgivningen, kræver den planen 
revideret.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 
Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer.
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret. Medlemsstaterne skal 
imidlertid kunne træffe den endelige 
afgørelse.  

Or. el

Ændringsforslag 204
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt medlemsstaterne har eksisterende 
offentlige serviceforpligtelser, som 
vedrører gasforsyning, offentliggør den 
kompetente myndighed disse 2 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden og 
opdaterer dem om nødvendigt efter 
vedtagelsen af deres forebyggende planer 
og nødplaner.
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Or. en

Begrundelse

Energisikkerheden vil blive forbedret, hvis det var muligt at oplagre gas på unionsplan. En 
mere rimelig adgang til gas er afgørende for nye aktører, udvikler konkurrencen og fremmer 
energisikkerheden i hele Europa. Øget gennemsigtighed i politikkerne for gasoplagring er 
nødvendig for at undgå ikke-gensidige ordninger, som faktisk kan tilskynde til yderligere 
protektionistiske reaktioner. Fremme af gensidig adgang til gastransport og -oplagring øger 
forsyningssikkerheden ved at maksimere anvendelsen af den eksisterende infrastruktur.

Ændringsforslag 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den kompetente myndighed reviderer 
den forebyggende handlingsplan og 
nødplanen hvert andet år på grundlag af 
ændrede vurderinger af risici, som 
indvirker på gasforsyningssikkerheden i 
artikel 8.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at opdatere planerne, bl.a. på baggrund af ændringer i risikosituationen.

Ændringsforslag 206
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Såfremt medlemsstaterne har 
eksisterende offentlige 
serviceforpligtelser, som vedrører 
forsyningssikkerhed, offentliggør den 
kompetente myndighed disse 2 måneder 
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efter denne forordnings ikrafttræden og 
opdaterer dem om nødvendigt efter 
vedtagelsen af deres forebyggende planer 
og nødplaner.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at have henvisninger til en tidligere offentliggørelse af offentlige 
serviceforpligtelser af hensyn til øget gennemsigtighed og en hurtig gennemførelse af den 
tredje pakke.

Ændringsforslag 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Den fælles plan på regionalt plan, der er 
opstillet i henhold til stk. 3 eller 4, kan 
udarbejdes af de kompetente myndigheder 
efter inddragelse af de regionale 
interesser i gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af regionale grænser for at behandle problemer om forsyningssikkerhed vil ikke 
være enkel. Sammenkoblingernes placering og niveau mellem medlemsstaterne vil ikke være 
statisk, og energimarkederne afspejler heller ikke altid politiske grænser. Det bør derfor 
undersøges, i hvilket omfang disse områder kan fastsættes af gaskoordinationsgruppen efter 
høring af gassektoren. Processen for opstilling af en fælles plan på regionalt plan bør 
præciseres.
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