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Ændringsforslag 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den forebyggende handlingsplan skal 
indeholde:

1. Den forebyggende handlingsplan skal 
indeholde:

a) foranstaltningerne, hvormed 
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger opfyldes, jf. artikel 6 og 7;
disse foranstaltninger skal mindst omfatte 
planlægningen med henblik på at opfylde 
N-1-standarden og de mængder og 
kapaciteter, som er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden 
samt forpligtelser, der er pålagt 
naturgasselskaber og andre relevante 
organer

a) foranstaltningerne til opretholdelse af 
gasforsyningssikkerheden, disse 
foranstaltninger skal mindst omfatte 
oplysninger om planerne med henblik på 
at opfylde de mængder og kapaciteter, som 
i henhold til risiko- og 
konsekvensanalysen er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden 
samt forpligtelser, der er pålagt 
naturgasselskaber og andre relevante 
organer 

b) risikovurderingen, jf. artikel 8 b) resultater af risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8

c) de forebyggende foranstaltninger med 
henblik på at imødegå de påpegede risici
d) oplysninger om de relevante offentlige 
serviceforpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse 
og analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode. Risiko- og 
konsekvensanalysen skal gennemføres af hver medlemsstat i henhold til den fælles metode, 
som giver medlemsstaterne mulighed for i nødvendigt omfang at tage hensyn til de særlige 
nationale forhold.  Resultaterne skal afspejles i forebyggende tiltag og nødplaner. Disse 
planer skal revideres med henblik på at sikre deres hensigtsmæssighed. Der skal endvidere 
udarbejdes tilsvarende planer på regionalt plan.
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Ændringsforslag 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den forebyggende handlingsplan skal 
indeholde:

1. Den forebyggende handlingsplan på 
nationalt plan, regionalt plan eller EU-
plan skal indeholde:

a) foranstaltningerne, hvormed
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger opfyldes, jf. artikel 6 og 7; 
disse foranstaltninger skal mindst omfatte 
planlægningen med henblik på at opfylde 
N-1-standarden og de mængder og 
kapaciteter, som er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden 
samt forpligtelser, der er pålagt 
naturgasselskaber og andre relevante 
organer

a) foranstaltningerne opfylder standarderne 
for infrastruktur og forsyninger, jf. artikel 6 
og 7; disse foranstaltninger skal mindst 
omfatte oplysninger om planlægningen 
med henblik på at opfylde de mængder og 
kapaciteter, som i henhold til risiko- og 
konsekvensanalysen er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden 
samt forpligtelser, der er pålagt 
naturgasselskaber og andre relevante 
organer 

b) risikovurderingen, jf. artikel 8 b) resultater af risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8

c) de forebyggende foranstaltninger med 
henblik på at imødegå de påpegede risici

c) de forebyggende foranstaltninger med 
henblik på at imødegå de påpegede risici

d) oplysninger om de relevante offentlige 
serviceforpligtelser.

d) oplysninger om de relevante offentlige 
serviceforpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen spiller en vigtig rolle som koordinator på EU-plan og som hjælper i 
forbindelse med medlemsstaternes aktiviteter på nationalt og regionalt plan. Men det bør 
samtidig stå klart, at på grund af manglen på hensigtsmæssige foranstaltninger bør 
Kommissionen bestræbe sig på at udarbejde den forebyggende handlingsplan på EU-plan.
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Ændringsforslag 210
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den forebyggende handlingsplan skal 
indeholde: 

1. Den forebyggende handlingsplan på 
nationalt eller regionalt plan skal 
indeholde:

Or. en

Begrundelse

Rettelse af det oprindelige ændringsforslag i udkastet til betænkning (jf. ændringsforslag til 
artikel 5, stk. 5, ny).

Ændringsforslag 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltningerne, hvormed 
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger opfyldes, jf. artikel 6 og 7; 
disse foranstaltninger skal mindst omfatte 
planlægningen med henblik på at opfylde 
N-1-standarden og de mængder og 
kapaciteter, som er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden 
samt forpligtelser, der er pålagt 
naturgasselskaber og andre relevante 
organer

a) foranstaltningerne, hvormed 
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger opfyldes, jf. artikel 6 og 7; 
disse foranstaltninger skal mindst omfatte 
planlægningen med henblik på at opfylde 
N-1-standarden og de mængder og 
kapaciteter, som er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
diversificering af forsyningskilderne samt 
forpligtelser, der er pålagt 
naturgasselskaber og andre relevante 
organer

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at fremme diversificering af forsyningskilderne med henblik på at
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nedbringe de risici, der er forbundet med afbrydelse af forsyningen fra en af disse.

Ændringsforslag 212
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) hvis medlemsstaten på grundlag af 
risikovurderingen, jf. artikel 8, påtager sig 
forpligtelser til at forsyne andre end de 
beskyttede kunder, såsom skoler og 
hospitaler, der allerede er tilsluttet 
gasdistributionsnettet, under 
forudsætning af at sådanne forpligtelser 
ikke påvirker deres kapacitet til at forsyne 
de beskyttede kunder i tilfælde af en krise, 
jf. artikel 7.
I tilfælde af en nødsituation på EU-plan 
eller på regionalt plan vil ansvaret for 
gasforsyningen til disse ekstra kunder 
alene påhvile den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal tages i betragtning sammen med ændringsforslagene til artikel 2 og 
artikel 8. Begrebet "beskyttede kunder" er direkte forbundet med alle medlemsstaternes 
solidariske forpligtelser. Hvis en medlemsstat har kapacitet til at træffe yderligere 
foranstaltninger for andre kunder, bør dette være tilladt (jf. ændringsforslag til artikel 2 og 
artikel 8), under forudsætning af at ansvaret for disse ekstra forpligtelser alene påhviler den 
pågældende medlemsstat.
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Ændringsforslag 213
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) mekanismer, der anvendes til at 
samarbejde med andre medlemsstater,
med henblik på udarbejdelse af regionale 
forebyggende handlingsplaner

Or. en

Ændringsforslag 214
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den forebyggende handlingsplan skal 
bygge på fælles mindstekriterier, der er 
fastsat af Kommissionen, med henblik på 
opretholdelsen af lige konkurrencevilkår

Or. en

Ændringsforslag 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den forebyggende handlingsplan og 
navnlig foranstaltningerne med henblik 
på at opfylde standarderne for 
infrastruktur, jf. artikel 6, skal bygge på 
og afstemmes med den tiårige 
netudviklingsplan, der skal udarbejdes af 

2. Den forebyggende handlingsplan skal 
afstemmes med den tiårige 
netudviklingsplan, der skal udarbejdes af 
ENTSO-G.
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ENTSO-G.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Risiko- og konsekvensanalysen skal gennemføres af hver medlemsstat 
i henhold til den fælles metode, som giver medlemsstaterne mulighed for i nødvendigt omfang 
at tage hensyn til de særlige nationale forhold.  Resultaterne skal afspejles i forebyggende 
tiltag og nødplaner. Disse planer skal revideres med henblik på at sikre deres 
hensigtsmæssighed.

Ændringsforslag 216
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den forebyggende handlingsplan og 
navnlig foranstaltningerne med henblik på 
at opfylde standarderne for infrastruktur, jf. 
artikel 6, skal bygge på og afstemmes med 
den tiårige netudviklingsplan, der skal 
udarbejdes af ENTSO-G.

2. Den forebyggende handlingsplan og 
navnlig foranstaltningerne med henblik på 
at opfylde standarderne for infrastruktur, jf. 
artikel 6, skal bygge på og afstemmes med 
den tiårige netudviklingsplan, der skal 
udarbejdes af ENTSO-G og være bindende 
for systemoperatørerne.

Or. en

Begrundelse

Forordningen skal fastlægge nøjagtigt, hvordan den kompetente myndighed kan sikre, at N-1-
standarden opfyldes. Almindeligvis har den kompetente myndighed ikke beføjelser til at 
påtvinge systemoperatørerne investeringer. Det afhænger af den nationale lovgivning. Det 
bør derfor tilføjes, at de foranstaltninger, der er fastsat i den forebyggende handlingsplan 
med henblik på at opfylde standarderne for infrastruktur, er bindende for 
systemoperatørerne.
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Ændringsforslag 217
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til den økonomiske 
effektivitet, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion og 
miljøpåvirkningerne.

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til medlemsstaternes særlige 
forhold, indvirkning på forbrugerne og 
miljøpåvirkningerne.

Or. el

Ændringsforslag 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til den økonomiske 
effektivitet, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion og 
miljøpåvirkningerne.

3. Den forebyggende handlingsplan skal
primært bygge på 
markedsforanstaltninger med henblik på 
at opretholde intern sikkerhed og tage 
hensyn til den økonomiske effektivitet og 
effektiviteten af de vedtagne 
foranstaltninger samt disses konsekvenser
for det indre energimarkeds funktion og 
miljøpåvirkningerne.

Or. it

Begrundelse

Hermed lægges der vægt på behovet for at overlade hovedopgaven om at opretholde 
forsyningssikkerheden til markedet, jf. kriterier om økonomisk effektivitet.
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Ændringsforslag 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til den økonomiske 
effektivitet, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion og
miljøpåvirkningerne.

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til den økonomiske 
effektivitet, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion, 
miljøpåvirkningerne og alle relevante 
internationale udviklinger, navnlig i 
større leverandør- og transitlande.

Or. en

Ændringsforslag 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til den økonomiske 
effektivitet, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion og 
miljøpåvirkningerne.

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til den økonomiske 
effektivitet, følgerne for det indre 
energimarkeds funktion og 
miljøpåvirkningerne. Den skal ikke 
pålægge markedsdeltagere urimelige og 
uforholdsmæssigt store byrder.

Or. en

Begrundelse

I henhold til principperne om et frit gasmarked og de principper, der ligger til grund for 
enhver risiko- og konsekvensanalyse, skal den forebyggende handlingsplan ikke pålægge 
markedsdeltagere urimelige og uforholdsmæssigt store byrder.
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Ændringsforslag 221
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen sikrer, at de 
forebyggende handlingsplaner på 
nationalt og regionalt plan er i 
overensstemmelse med hinanden med 
henblik på at garantere en effektiv 
koordinering af foranstaltningerne i 
tilfælde af en nødsituation på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Rettelse af det oprindelige ændringsforslag i udkastet til betænkning. Kommissionen bør have 
det eksplicitte ansvar for at sikre, at alle planer er forenelige og i overensstemmelse med 
hinanden, eftersom Kommissionen skal stå for foranstaltningerne i en nødsituation på EU-
plan.

Ændringsforslag 222
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Den foreslåede tilgang ville kunne bane vejen for udforskningen af en 
mere normativ tilgang baseret på bindende minimumsstandarder for forsyningssikkerheden, 
under forudsætning af at disse er baseret på en fornuftig konsekvensanalyse, og desuden lede 
frem mod forholdsmæssige foranstaltninger, som ville være gennemførlige fra et teknisk såvel 
som økonomisk synspunkt, samt opretholde det nødvendige spillerum til at tage hensyn til 
nationale og/eller regionale forhold.

Ændringsforslag 223
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 31. marts 2016; 5 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 
teknisk kapacitet til at levere den 
gasmængde, som er nødvendig for at 
dække det beregnede områdes samlede 
gasefterspørgsel på en dag med 
usædvanlig stor efterspørgsel, der statistisk 
set forekommer en gang hvert tyvende år.

Or. en

Ændringsforslag 224
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2014; 3 år efter 1. Senest [den 31. marts 2016; 5 år efter 
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ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 
periode på tres dage med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år. 

ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 
periode på tres dage med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år. 
Tre år efter ikrafttrædelsen skal de 
vigtigste investeringer være gennemført, 
og den kompetente myndighed indgiver en 
rapport om disse investeringer til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 225
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 31. marts 2013; 2 år efter 
ikrafttrædelsen] skal den kompetente 
myndighed træffe de nødvendige 
foranstaltninger, jf. artikel 5, for at sikre, 
at den resterende infrastruktur (N-1) i 
tilfælde af en afbrydelse af den største 
gasforsyningsinfrastruktur har kapacitet til 
at levere den gasmængde, som er 
nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 
periode med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med revisionen af bilag II er det endvidere nødvendigt at tilpasse artikel 6, stk. 
1, i overensstemmelse hermed.
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Ændringsforslag 226
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 31. marts 2017; 6 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den disponible infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af 
tilførslen ved det største entrypunkt har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække de beskyttede 
kunders samlede gasefterspørgsel i det 
beregnede område i en periode på tres dage 
med usædvanlig stor gasefterspørgsel i den 
koldeste periode, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år. 

Or. en

Begrundelse

Fristen på 3 år er urealistisk. Omfattende investeringer med henblik på at opfylde N-1 kræver 
mindst 5-6 år. Krisen i januar 2009 viste afbrydelse af tilførslen ved ét samlet entrypunkt, idet 
der ofte findes flere parallelle rørledninger. Artikel 6, stk. 1, kan medføre behov for 
omfattende investeringer i ny kapacitet og påvirke prisen for de endelige forbrugere. 
Bestemmelsen om N-1 bør alene afspejle de beskyttede kunders gasefterspørgsel for at være i 
overensstemmelse med forsyningsstandarden i artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 227
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31. marts 2014; 3 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 

1. Senest [den 31. marts 2017; 6 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den disponible infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af 
tilførslen ved det største entrypunkt har 
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kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 
periode på tres dage med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år. 

kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække de beskyttede 
kunders gasefterspørgsel i det beregnede 
område på en dag med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Omfattende investeringer, navnlig i Central- og Sydøsteuropa, kræver mindst 5-6 år. Det er 
mere hensigtsmæssigt at definere N-1 som en afbrydelse af tilførslen ved entrypunktet for at 
opnå overensstemmelse med forsyningsstandarden i artikel 7, N-1 bør alene afspejle de 
beskyttede kunders efterspørgsel. Infrastrukturen skal være sikker på en dag med usædvanlig 
stor gasefterspørgsel, forsyningsstandarden dækker behovet i en længere periode med stor 
gasefterspørgsel.

Ændringsforslag 228
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 229
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 31. marts 2016; 5 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største enkeltstående gasinfrastruktur har 
teknisk kapacitet til at dække det 
beregnede områdes samlede daglige
gasefterspørgsel på en dag med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel, der 
statistisk set forekommer én gang hvert 
tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til de nye bilag.

Ændringsforslag 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen kan efter anmodning 
fra en kompetent myndighed indrømme 
en undtagelse fra N-1-standarden finde 
anvendelse, hvis den finder, at standarden 
ikke er økonomisk bæredygtig for den 
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enkelte medlemsstat.

Or. it

Begrundelse

 Det er ikke alle medlemsstater, der kan opfylde denne standard i økonomisk henseende. Der 
bør indføres en undtagelse for at imødekomme behovet for at finde regionale 
samarbejdsformer eller for at træffe foranstaltninger på efterspørgselssiden.

Ændringsforslag 231
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med gennemførelsen af 
risiko- og konsekvensanalysens 
komponent vedrørende infrastruktur, jf. 
artikel 8, anvender den kompetente 
myndighed en fælles metode, herunder 
beregning af N-1-indikatoren, som fastsat 
i denne artikel og i bilag 1.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Den foreslåede tilgang ville kunne bane vejen for udforskningen af en 
mere normativ tilgang baseret på bindende minimumsstandarder for forsyningssikkerheden, 
under forudsætning af at disse er baseret på en fornuftig konsekvensanalyse, og desuden lede 
frem mod forholdsmæssige foranstaltninger, som ville være gennemførlige fra et teknisk såvel 
som økonomisk synspunkt, samt opretholde det nødvendige spillerum til at tage hensyn til 
nationale og/eller regionale forhold.
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Ændringsforslag 232
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
beregningen, jf. stk. 1, gennemføres på 
regionalt niveau. I forbindelse med 
beregningen af N-1-indikatoren har den 
kompetente myndighed i den forebyggende 
handlingsplan, jf. artikel 5, ret til at 
dokumentere, at der med specifikke
foranstaltninger, herunder
foranstaltninger på efterspørgselssiden, i 
tilstrækkelig grad og rettidigt kan 
kompenseres for en afbrydelse af 
forsyningerne.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Den foreslåede tilgang ville kunne bane vejen for udforskningen af en 
mere normativ tilgang baseret på bindende minimumsstandarder for forsyningssikkerheden, 
under forudsætning af at disse er baseret på en fornuftig konsekvensanalyse, og desuden lede 
frem mod forholdsmæssige foranstaltninger, som ville være gennemførlige fra et teknisk såvel 
som økonomisk synspunkt, samt opretholde det nødvendige spillerum til at tage hensyn til 
nationale og/eller regionale forhold.

Ændringsforslag 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
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forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

beregningen, jf. stk. 1, gennemføres på 
regionalt niveau. I forbindelse med 
beregningen af N-1-indikatoren har den 
kompetente myndighed i den forebyggende 
handlingsplan, jf. artikel 5, ret til at 
dokumentere, at der med specifikke
foranstaltninger, herunder
foranstaltninger på efterspørgselssiden, i 
tilstrækkelig grad og rettidigt kan 
kompenseres for en afbrydelse af 
forsyningerne.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode. Risiko- 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 med henblik på at sikre deres hensigtsmæssighed. Tilsvarende 
planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 234
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
beregningen, jf. stk. 1, gennemføres på 
regionalt niveau. I forbindelse med 
beregningen af N-1-indikatoren har den 
kompetente myndighed i den forebyggende 
handlingsplan, jf. artikel 5, ret til at 
dokumentere, at der med specifikke
foranstaltninger, herunder
foranstaltninger på efterspørgselssiden, i 
tilstrækkelig grad og rettidigt kan 
kompenseres for en afbrydelse af 
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forsyningerne.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode. Risiko- 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 med henblik på at sikre deres hensigtsmæssighed. Tilsvarende 
planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
beregningen, jf. stk. 1, gennemføres på 
regionalt niveau. I forbindelse med 
beregningen af N-1-indikatoren har den 
kompetente myndighed i den forebyggende 
handlingsplan, jf. artikel 5, ret til at 
dokumentere, at der med specifikke
foranstaltninger, herunder
foranstaltninger på efterspørgselssiden, i 
tilstrækkelig grad og rettidigt kan 
kompenseres for en afbrydelse af 
forsyningerne.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode. Risiko- og 
konsekvensanalysen skal gennemføres af hver enkelt medlemsstat i henhold til den fælles 
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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 med henblik på at sikre deres hensigtsmæssighed. Tilsvarende 
planer kan også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
beregningen, jf. stk. 1, gennemføres på 
regionalt niveau. I forbindelse med 
beregningen af N-1-indikatoren har den 
kompetente myndighed i den forebyggende 
handlingsplan, jf. artikel 5, ret til at 
dokumentere, at der med specifikke
foranstaltninger, herunder
foranstaltninger på efterspørgselssiden, i 
tilstrækkelig grad og rettidigt kan 
kompenseres for en afbrydelse af 
forsyningerne.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Risiko- og konsekvensvurderingen 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 med henblik på at sikre deres 
hensigtsmæssighed. Tilsvarende planer kan også udarbejdes på regionalt plan.
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Ændringsforslag 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
og under hensyntagen til investeringernes 
omkostningseffektivitet, at der med 
specifikke foranstaltninger, herunder
foranstaltninger på efterspørgselssiden, i 
tilstrækkelig grad og rettidigt kan 
kompenseres for en afbrydelse af 
forsyningerne. 

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater kan forordningen skabe behov for omfattende investeringer i ny 
kapacitet, som indebærer betydelige omkostninger og påvirker gaspriserne for de endelige 
forbrugere.

Ændringsforslag 238
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
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myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

myndighed dokumenterer i risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, og i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med specifikke foranstaltninger, 
herunder foranstaltninger på 
efterspørgselssiden, i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gives mulighed for at imødegå en forsyningskrise på en fleksibel måde, 
der tager hensyn til deres særlige forhold, og af denne grund bør stykkets anvendelsesområde 
ikke udelukkende være begrænset til foranstaltninger på efterspørgselssiden, når det kan 
dokumenteres i risiko- og konsekvensanalysen og i de forebyggende handlingsplaner, at disse 
foranstaltninger ville have en tilsvarende virkning for N-1-standarden.

Ændringsforslag 239
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med foranstaltninger på 
efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og 
rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse 
af forsyningerne.

2. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen, jf. stk. 1, opfyldes på 
regionalt niveau. N-1-standarden anses 
også for opfyldt, hvis den kompetente 
myndighed dokumenterer i den 
forebyggende handlingsplan, jf. artikel 5, 
at der med markedsbaserede
foranstaltninger på efterspørgselssiden i 
tilstrækkelig grad og rettidigt kan 
kompenseres for en afbrydelse af 
forsyningerne.

Or. en

Begrundelse

Hvis der blev tilladt foranstaltninger på efterspørgselssiden, ville N-1-kriteriet blive anset for 
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opfyldt ved en tvungen begrænsning af efterspørgslen (afbrydelse af forsyningen). Men det er 
netop det, som infrastruktur- og forsyningsforanstaltningerne i denne forordning forsøger at 
hindre.

Ændringsforslag 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. N-1-standarden beregnes efter metoden 
i bilag I. Der bør derfor tages hensyn til 
nettets konfiguration og de faktiske 
gasstrømme samt tilstedeværelsen af 
produktions- og lagerkapacitet. Det 
beregnede område, jf. bilag I, udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

3. N-1-indikatoren beregnes efter metoden 
i bilag I. Der bør tages hensyn til nettets 
konfiguration og 
transmissionsinfrastrukturens kapacitet 
til at levere gas fra produktionsanlæg, 
LNG-terminaler og lagre. Det beregnede 
område, jf. bilag I, defineres af den 
kompetente myndighed efter høring af de 
relevante naturgasselskaber og udvides 
om nødvendigt til det relevante regionale 
niveau.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode. Risiko- 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 med henblik på at sikre deres hensigtsmæssighed. Tilsvarende 
planer kan også udarbejdes på regionalt plan.
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Ændringsforslag 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. N-1-standarden beregnes efter metoden 
i bilag I. Der bør derfor tages hensyn til 
nettets konfiguration og de faktiske 
gasstrømme samt tilstedeværelsen af 
produktions- og lagerkapacitet. Det 
beregnede område, jf. bilag I, udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

3. N-1-indikatoren beregnes efter metoden 
i bilag I. Det beregnede område, jf. bilag I, 
defineres af den kompetente myndighed 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber og udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode. Risiko- 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. Tilsvarende planer kan 
også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 242
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. N-1-standarden beregnes efter metoden 
i bilag I. Der bør derfor tages hensyn til 
nettets konfiguration og de faktiske 
gasstrømme samt tilstedeværelsen af 
produktions- og lagerkapacitet. Det 
beregnede område, jf. bilag I, udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

3. N-1-indikatoren beregnes efter metoden 
i bilag I. Det beregnede område, jf. bilag I, 
defineres af den kompetente myndighed 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber og udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 



PE438.231v01-00 26/94 AM\801978DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Risiko- 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 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. N-1-standarden beregnes efter metoden 
i bilag I. Der bør derfor tages hensyn til 
nettets konfiguration og de faktiske 
gasstrømme samt tilstedeværelsen af 
produktions- og lagerkapacitet. Det 
beregnede område, jf. bilag I, udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

3. N-1-indikatoren beregnes efter metoden 
i bilag I. Det beregnede område, jf. bilag I, 
defineres af den kompetente myndighed 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber og udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Risiko- 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.
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Ændringsforslag 244
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. N-1-standarden beregnes efter metoden 
i bilag I. Der bør derfor tages hensyn til 
nettets konfiguration og de faktiske 
gasstrømme samt tilstedeværelsen af 
produktions- og lagerkapacitet. Det 
beregnede område, jf. bilag I, udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

3. N-1-indikatoren beregnes efter metoden 
i bilag I. Det beregnede område, jf. bilag I, 
defineres af den kompetente myndighed 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber og udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode. Risiko- 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. Tilsvarende planer kan 
også udarbejdes på regionalt plan.

Ændringsforslag 245
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. N-1-standarden beregnes efter metoden 
i bilag I. Der bør derfor tages hensyn til 
nettets konfiguration og de faktiske 
gasstrømme samt tilstedeværelsen af 
produktions- og lagerkapacitet. Det 
beregnede område, jf. bilag I, udvides om 
nødvendigt til det relevante regionale 
niveau. 

3. N-1 beregnes efter metoden i bilag I. 
Der bør derfor tages hensyn til nettets 
konfiguration og de faktiske gasstrømme 
samt tilstedeværelsen af produktions- og 
lagerkapacitet. Det beregnede område, jf. 
bilag I, udvides om nødvendigt til det 
relevante regionale niveau under 
hensyntagen til særlige regionale forhold.
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Or. en

Ændringsforslag 246
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Manglende adgang til EU's 
gasnetværk og afhængighed af én enkelt 
gasleverandør anses som manglende 
opfyldelse af N-1-standarden.

Or. en

Ændringsforslag 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
hurtigst muligt en eventuel manglende 
opfyldelse af N-1-standarden til 
Kommissionen.

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber resultaterne af sin 
beregning af N-1-indikatoren, jf. artikel 
13, til Kommissionen.

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. Den kommende forordning bør fokusere på kravet 
om, at medlemsstaterne skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode.
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Ændringsforslag 248
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
hurtigst muligt en eventuel manglende 
opfyldelse af N-1-standarden til 
Kommissionen.

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber resultaterne af sin 
beregning af N-1-indikatoren, jf. artikel 
13, til Kommissionen.

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 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
hurtigst muligt en eventuel manglende 
opfyldelse af N-1-standarden til 
Kommissionen.

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber resultaterne af sin 
beregning af N-1-indikatoren, jf. artikel 
13, til Kommissionen.

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 250
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
hurtigst muligt en eventuel manglende 
opfyldelse af N-1-standarden til 
Kommissionen.

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber resultaterne af sin 
beregning af N-1-indikatoren, jf. artikel 
13, til Kommissionen.

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

Ændringsforslag 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
hurtigst muligt en eventuel manglende 
opfyldelse af N-1-standarden til 
Kommissionen.

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber resultaterne af sin 
beregning af N-1-indikatoren, jf. artikel 
13, til Kommissionen.

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 252
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Når der er behov for nye 
grænseoverskridende sammenkoblinger 
eller udvidelse af eksisterende strukturer, 
etableres der tidligt samarbejde mellem de 
pågældende medlemsstater, de 
kompetente myndigheder og de 
regulerende myndigheder, i tilfælde hvor 
sidstnævnte ikke optræder som 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 253
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen og de nationale 
myndigheder samordner deres 
fremgangsmåder i forbindelse med 
indførelse og gennemførelse af 
foranstaltninger til diversificering af 
gasforsyningskilder og -ruter med henblik 
på at forbedre den eksisterende 
infrastruktur og dermed gøre det muligt at 
anvende N-1-standarden i 
krisesituationer. 

Or. ro

Begrundelse

Foranstaltninger til diversificering af gasforsyningsruter og -kilder har højeste prioritet for 
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energisikkerheden. Solidaritet mellem medlemsstaterne er vigtigere end nationale interesser. 

Ændringsforslag 254
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde 
og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere
gasstrømme i begge retninger.

5. Hvis det er nødvendigt i henhold til 
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for markedet, sikrer 
transmissionssystemoperatørerne senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttræden
den nødvendige fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden, 
især i nødsituationer. Inden for denne 
treårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og en økonomisk 
vurdering af omkostninger og fordele for 
markedet, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Risiko- 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.
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Ændringsforslag 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde 
og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere
gasstrømme i begge retninger.

5. Hvis det er nødvendigt i henhold til 
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for markedet, sikrer 
transmissionssystemoperatørerne senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttræden
den nødvendige fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden, 
især i nødsituationer. Inden for denne 
treårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og en økonomisk
vurdering af omkostninger og fordele for 
markedet, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensanalyse og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Risiko- 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.
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Ændringsforslag 256
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde 
og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere
gasstrømme i begge retninger.

5. Hvis det er nødvendigt i henhold til 
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for markedet, sikrer 
transmissionssystemoperatørerne senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttræden
den nødvendige fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden, 
især i nødsituationer. Inden for denne 
treårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og en økonomisk 
vurdering af omkostninger og fordele for 
markedet, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke kræves, at der skal være den nødvendige fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger på alle sammenkoblingspunkter, uden at der først tages stilling til, om det er 
teknisk og/eller økonomisk muligt eller hensigtsmæssigt i den konkrete situation. 
Undtagelsesbestemmelsen, der er fastsat i forordningen, peger i den rigtige retning, men 
opstiller ikke tilstrækkeligt klare rammer.
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Ændringsforslag 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde 
og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere
gasstrømme i begge retninger.

5. Hvis det er nødvendigt i henhold til 
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for markedet, sikrer 
transmissionssystemoperatørerne senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttræden
den nødvendige fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden, 
især i nødsituationer. Inden for denne 
treårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og en økonomisk 
vurdering af omkostninger og fordele for 
markedet, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke kræves, at der skal være den nødvendige fysiske kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger på alle sammenkoblingspunkter, uden at der først tages stilling til, om det er 
teknisk og/eller økonomisk muligt eller hensigtsmæssigt i den konkrete situation. 
Undtagelsesbestemmelsen, der er fastsat i forordningen, peger i den rigtige retning, men 
opstiller ikke tilstrækkeligt klare rammer.
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Ændringsforslag 258
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde 
og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere
gasstrømme i begge retninger.

5. Hvis det er nødvendigt i henhold til 
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for markedet, sikrer 
transmissionssystemoperatørerne senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttræden
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden, 
især i nødsituationer. Vurderingen kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. Inden for 
denne treårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og en økonomisk 
vurdering af omkostninger og fordele for 
markedet, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke kræves, at der skal være permanent fysisk kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger på alle sammenkoblingspunkter, uden at der først tages stilling til, om det er 
teknisk og/eller økonomisk muligt eller hensigtsmæssigt. Det kræver en forudgående risiko-
og konsekvensanalyse for at undgå unødige omkostninger, som skal bæres af de endelige 
forbrugere. Tidsrammen på to år kan kun overholdes, hvis der kræves mindre ændringer af 
infrastrukturen. Større ændringer, som f.eks. installation af en ny kompressionsenhed, vil tage 
længere tid.
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Ændringsforslag 259
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde 
og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere
gasstrømme i begge retninger.

5. Hvis det er nødvendigt i henhold til 
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en 
økonomisk evaluering af omkostninger og 
fordele for markedet, sikrer 
transmissionssystemoperatørerne senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttræden
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden. 
Vurderingen kan tages op til fornyet 
overvejelse, hvis omstændighederne 
ændrer sig. Inden for denne treårsperiode
tilpasser gastransmissionsoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og alle omkostninger 
og fordele, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

Or. el

Begrundelse

Det bør ikke kræves, at der skal være permanent fysisk kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger på alle sammenkoblingspunkter, uden at der først tages stilling til, om det er 
teknisk muligt og økonomisk hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde. Det kræver en 
forudgående risiko- og konsekvensanalyse for at undgå unødige omkostninger, som skal 
bæres af de endelige forbrugere. Tidsrammen på to år til tilvejebringelse af en permanent
fysisk kapacitet kan kun overholdes, hvis der kræves mindre ændringer af infrastrukturen. 
Større ændringer vil tage længere tid.
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Ændringsforslag 260
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

5. Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer 
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter, undtagen hvor 
Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. For så vidt angår den 
eksisterende infrastruktur skal der 
gennemføres en cost-benefit-analyse af 
hver medlemsstat vedrørende 
investeringer, der gør det muligt at lede 
gasstrømmen tilbage, som skal udgøre 
grundlaget for mekanismen til fordeling 
af omkostninger. Der skal ligeledes tages 
hensyn til de langsigtede 
forsyningsaftaler, som allerede er 
undertegnet, og som indeholder specifikke 
bestemmelser om driften af 
grænsemålestationer. Inden for denne 
toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

Or. en
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Ændringsforslag 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

5. Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, der betragtes 
som afgørende for forsyningssikkerheden 
og ud fra resultaterne af en 
konsekvensanalyse af de mulige risici for 
infrastrukturer til import af gas fra 
tredjelande, undtagen hvor Kommissionen 
efter en kompetent myndigheds anmodning 
træffer beslutning om, at tilføjelsen af 
kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne.
 En sådan beslutning kan tages op til 
fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

Or. en
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Ændringsforslag 262
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet 
til at lede gasstrømmen i begge retninger 
ikke vil øge forsyningssikkerheden for 
nogen af medlemsstaterne. En sådan 
beslutning kan tages op til fornyet 
overvejelse, hvis omstændighederne 
ændrer sig. Kapacitetsniveauet for at kunne 
lede gasstrømmen i begge retninger skal 
opnås på den mest omkostningseffektive 
måde og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

5. Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter, som
Kommissionen på grundlag af forslag fra 
den nationale kompetente myndighed 
udpeger som sammenkoblingspunkter, 
hvor muligheden for at lede gasstrømmen 
i begge retninger vil indebære en betydelig 
forøgelse af forsyningssikkerheden for 
medlemsstaten eller medlemsstaterne. En 
sådan beslutning kan tages op til fornyet 
overvejelse, hvis omstændighederne 
ændrer sig. Kapacitetsniveauet for at kunne 
lede gasstrømmen i begge retninger skal 
opnås på den mest omkostningseffektive 
måde og mindst dække den kapacitet, som 
kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. Inden 
for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

Or. hu

Begrundelse

Gasstrømme i begge retninger ved alle sammenkoblingspunkter øger ikke 
forsyningssikkerheden i ethvert tilfælde. Derfor bør Kommissionen efter forslag fra de 
nationale myndigheder udpege de sammenkoblingspunkter, hvor muligheden for at lede 
gasstrømmen i begge retninger skaber en betydelig merværdi. 
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Ændringsforslag 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig.
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

5. Senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger i henhold til en forudgående 
cost-benefit-analyse vil øge 
forsyningssikkerheden for en eller flere
medlemsstater. Kapacitetsniveauet for at 
kunne lede gasstrømmen i begge retninger 
skal opnås på den mest 
omkostningseffektive måde og mindst 
dække den kapacitet, som kræves for at 
opfylde forsyningsstandarden, jf. artikel 7. 
Opstår der behov for yderligere 
investeringer på efterfølgende stykker af 
transmissionssystemet, finder stk. 7 også 
anvendelse på disse investeringer. De 
kompetente myndigheder sikrer, at 
vurderingen af sammenkoblingerne 
revideres regelmæssigt, hvis 
omstændighederne ændres, navnlig ved at 
ajourføre den nationale forebyggende 
handlingsplan.

Or. en

Begrundelse

Tilstedeværelsen af en permanent fysisk kapacitet til at transportere gas i begge retninger på 
alle sammenkoblingspunkter indebærer betydelige investeringer. Derfor bør det sikres, at 
ændringer af infrastrukturen i alle tilfælde er baseret på en cost-benefit-analyse.
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Ændringsforslag 264
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig.
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

5. Senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter, undtagen hvor 
Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. Kapacitetsniveauet for at 
kunne lede gasstrømmen i begge retninger 
skal opnås på den mest 
omkostningseffektive måde og mindst 
dække den kapacitet, som kræves for at 
opfylde forsyningsstandarden, jf. artikel 7. 
De kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer, at vurderingen af 
sammenkoblingerne revideres 
regelmæssigt, hvis omstændighederne 
ændres, navnlig ved at ajourføre den 
nationale forebyggende handlingsplan.

Or. en

Ændringsforslag 265
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 

5. Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
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denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet 
til at lede gasstrømmen i begge retninger 
ikke vil øge forsyningssikkerheden for 
nogen af medlemsstaterne. En sådan 
beslutning kan tages op til fornyet 
overvejelse, hvis omstændighederne 
ændrer sig. Kapacitetsniveauet for at 
kunne lede gasstrømmen i begge retninger 
skal opnås på den mest 
omkostningseffektive måde og mindst 
dække den kapacitet, som kræves for at 
opfylde forsyningsstandarden, jf. artikel 7. 
Inden for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter, undtagen i de i 
stk. 5a omhandlede tilfælde. Forpligtelsen 
til at installere 
gennemstrømningskapacitet i begge 
retninger finder ikke anvendelse på 
rørledninger, der forbinder 
produktionskilder, LNG-faciliteter eller 
sammenkoblingspunkter for 
distributionsnet, eller i tilfælde hvor en 
begrænset gaskvalitet umuliggør 
gennemstrømning i begge retninger.
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

Or. en

Begrundelse

Det uspecificerede og generelle krav, der er fastsat i Kommissionens forslag med henblik på 
at sikre gasstrømme i begge retninger på alle sammenkoblingspunkter, bør præciseres. I 
ændringsforslaget præciseres det, at der findes sammenkoblinger, hvor tilføjelsen af 
gennemstrømningskapacitet i begge retninger tydeligvis ikke ville øge forsyningssikkerheden 
eller ikke ville være teknisk muligt, og kravet bør derfor fjernes fra forslaget.

Ændringsforslag 266
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen

5. Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på de
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hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet til 
at lede gasstrømmen i begge retninger ikke
vil øge forsyningssikkerheden for nogen af
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig.
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger øger forsyningssikkerheden i
medlemsstaterne på økonomisk forsvarlig 
vis. En sådan beslutning træffes af 
Kommissionen efter anmodning fra den 
kompetente myndighed samt efter en 
teknisk gennemførlighedsundersøgelse og 
en cost-benefit-analyse.
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7.

Or. de

Begrundelse

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

Ændringsforslag 267
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 

5. Senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på disse
sammenkoblingspunkter, undtagen hvor
Kommissionen efter en kompetent 
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om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning 
kan tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig.
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne, navnlig hvad angår 
rørledninger, der forbinder 
produktionskilder, LNG-faciliteter eller 
sammenkoblingspunkter for 
distributionsnet, eller i tilfælde hvor en 
begrænset gaskvalitet umuliggør 
gennemstrømning i begge retninger.  
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer, at vurderingen af 
sammenkoblingerne revideres 
regelmæssigt, hvis omstændighederne 
ændres, navnlig ved at ajourføre den 
nationale forebyggende handlingsplan.

Or. en

Ændringsforslag 268
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 

5. Senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttræden sikrer
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter, undtagen hvor 
Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
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Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde, 
idet der som led i denne vurdering tages 
hensyn til aspekter, der ikke er strengt 
økonomiske, såsom forsyningssikkerhed 
og bidrag til det indre marked. 
Kapaciteten skal under ingen 
omstændigheder være under 10 % af den 
mængde, der passerer entrypunktet i hver 
medlemsstat.

Or. es

Begrundelse

Selv om "markedet" udgør hovedkriteriet for investeringer, findes der anlæg, hvis opførelse 
retfærdiggøres af andre kriterier end de rent økonomiske, såsom forsyningssikkerhed og 
markedssituationen.

Ændringsforslag 269
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer 
beslutning om, at tilføjelsen af kapacitet 
til at lede gasstrømmen i begge retninger 
ikke vil øge forsyningssikkerheden for 
nogen af medlemsstaterne. En sådan 
beslutning kan tages op til fornyet 
overvejelse, hvis omstændighederne 
ændrer sig. Kapacitetsniveauet for at 
kunne lede gasstrømmen i begge retninger 
skal opnås på den mest 
omkostningseffektive måde og mindst 

5. Uden at det berører bestemmelserne i 
stk. 5a sikrer 
transmissionssystemoperatørerne en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
for rørledninger, der forbinder 
produktionskilder, LNG-faciliteter eller 
sammenkoblingspunkter for 
distributionsnet, eller i tilfælde hvor en 
begrænset gaskvalitet umuliggør 
gennemstrømning i begge retninger.
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
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dække den kapacitet, som kræves for at 
opfylde forsyningsstandarden, jf. artikel 7. 
Inden for denne toårsperiode tilpasser 
gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde vil investeringer i gasstrømme i begge retninger ikke øge 
forsyningssikkerheden, eller de vil være uforholdsmæssigt store. Derfor bør øget 
forsyningssikkerhed udgøre en nødvendig forudsætning for gennemførelse af investeringer i 
transmissionsinfrastruktur. I denne henseende er risikovurderingen afgørende for at sikre, at 
bestemmelserne om standarder for infrastruktur ikke fører til investeringer, der overskrider 
logisk og økonomisk forsvarlige niveauer.

Ændringsforslag 270
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne sikrer 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
artikel 7. Inden for denne toårsperiode 

Transmissionssystemoperatørerne sikrer på 
grundlag af en cost-benefit-analyse en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter senest tre år efter 
denne forordnings ikrafttræden, undtagen 
hvor Kommissionen efter en kompetent 
myndigheds anmodning træffer beslutning 
om, at tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger ikke vil øge 
forsyningssikkerheden for nogen af 
medlemsstaterne. En sådan beslutning kan 
tages op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. 
Kapacitetsniveauet for at kunne lede 
gasstrømmen i begge retninger skal opnås 
på den mest omkostningseffektive måde og 
mindst dække den kapacitet, som kræves 
for at opfylde forsyningsstandarden, jf. 
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tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

artikel 7. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

Or. xm

Begrundelse

Den foreslåede toårsperiode fra forordningens ikrafttræden til sikring af en permanent fysisk 
kapacitet til at kunne transportere gas i begge retninger er forholdsmæssig kort. Endvidere 
bør de enkelte medlemsstater i forhold til den eksisterende infrastruktur udføre en cost-
benefit-analyse af investeringer, der muliggør transport af gas i begge retninger. Resultaterne 
af disse undersøgelser bør drøftes blandt interessenterne med henblik på at nå til enighed om 
mekanismen til fordeling af omkostninger.

Ændringsforslag 271
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. En kompetent myndighed kan anmode 
Kommissionen om at træffe en afgørelse 
om at undtage en bestemt sammenkobling 
fra kravet om at kunne lede gasstrømmen 
i begge retninger, jf. stk. 5. Kommissionen 
indrømmer denne undtagelse, hvis 
kapaciteten til at lede gasstrømmen i 
begge retninger ikke øger 
forsyningssikkerheden betydeligt for 
nogen af de berørte medlemsstater, eller 
hvis investeringsomkostningerne langt 
overstiger de ventede fordele for 
forsyningssikkerheden i nogen af disse 
medlemsstater. Kommissionen tager størst 
muligt hensyn til resultaterne af den 
risikovurdering, der foretages af den 
kompetente myndighed, jf. artikel 8, stk. 1. 
Sådanne beslutninger kan tages op til 
fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig.



AM\801978DA.doc 49/94 PE438.231v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde vil investeringer i gasstrømme i begge retninger ikke øge 
forsyningssikkerheden, eller de vil være uforholdsmæssigt store. Derfor bør øget 
forsyningssikkerhed udgøre en nødvendig forudsætning for gennemførelse af investeringer i 
transmissionsinfrastruktur. I denne henseende er risikovurderingen afgørende for at sikre, at 
bestemmelserne om standarder for infrastruktur ikke fører til investeringer, der overskrider 
logisk og økonomisk forsvarlige niveauer.

Ændringsforslag 272
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvor Kommissionen efter en 
kompetent myndigheds anmodning 
træffer en afgørelse om, at kapacitet til at 
lede gasstrømmen i begge retninger ikke 
øger forsyningssikkerheden for nogen af 
de berørte medlemsstater, eller 
investeringsomkostningerne langt 
overstiger de ventede fordele for 
forsyningssikkerheden i nogen af 
medlemsstaterne, finder forpligtelsen til at 
sikre en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger ikke 
anvendelse. Kommissionen tager størst 
muligt hensyn til resultaterne af den 
risikovurdering, der foretages af den 
kompetente myndighed, jf. artikel 8, stk. 1. 
Sådanne beslutninger kan tages op til 
fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde vil investeringer i gasstrømme i begge retninger ikke øge 
forsyningssikkerheden, eller de vil være uforholdsmæssigt store. Derfor bør øget 
forsyningssikkerhed udgøre en nødvendig forudsætning for gennemførelse af investeringer i 
transmissionsinfrastruktur. I denne henseende er risikovurderingen afgørende for at sikre, at 
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bestemmelserne om standarder for infrastruktur ikke fører til investeringer, der overskrider 
logisk og økonomisk forsvarlige niveauer.

Ændringsforslag 273
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen overvåger 
opbygningen af infrastruktur, der 
bidrager væsentligt til 
forsyningssikkerheden. I tilfælde af 
ubegrundede forsinkelser træffer 
Kommissionen nødvendige 
foranstaltninger.

Or. es

Begrundelse

Der bør gives prioritet til opførelsen af anlæg, der bidrager væsentligt til 
forsyningssikkerheden, og til de anlæg, der er nødvendige for at nå målet om en 
sammenkoblingskapacitet på 10 %. Opførelsen af disse anlæg skal overvåges af EF, som kan 
træffe foranstaltninger i tilfælde af ubegrundede forsinkelser.

Ændringsforslag 274
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at ny 
transmissionsinfrastruktur øger 
forsyningssikkerheden i kraft af et 
tilstrækkeligt antal entry- og exitpunkter, 
og at den bidrager til en hensigtsmæssig 
sammenkobling af infrastrukturen. 

6. Medlemsstaterne sikrer, at den nationale 
kapacitet ved entrypunkter og i 
transmissionsnettet er rustet til at tilpasse 
de nationale gasstrømme til ethvert 
scenario for afbrydelse af gasforsyningen 
i infrastrukturen ved at fjerne interne 
flaskehalse og bidrage til en 
hensigtsmæssig sammenkobling af 
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infrastrukturen.

Or. en

Begrundelse

For at garantere forsyningssikkerhed bør det ikke alene være den resterende infrastruktur, 
der skal kunne levere den nødvendige gasmængde til at dække det beregnede områdes 
samlede gasefterspørgsel. Afhængigt af hvilket entrypunkt der afbrydes, bør også de interne 
strømme i det nationale net kunne tilpasses til at dække dette behov.

Ændringsforslag 275
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og 
omkostningerne ved at sikre en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal indføre passende incitamenter og 
tage hensyn til alle omkostningerne ved 
effektivt at opfylde standarden for 
infrastruktur og omkostningerne ved at 
sikre en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer eller metoder og 
skal undtage disse omkostninger fra 
effektivitetsbetingelser i overensstemmelse 
med artikel 41, stk. 8, i direktiv 
2009/73/EF. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat 
eller i én medlemsstat udelukkende til 
fordel for andre medlemsstater, træffer 
alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 715/2009 finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning tager ikke tilstrækkeligt stilling til de væsentlige spørgsmål om 
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beslutningsprocessen for investeringer, finansiering af investeringer og omkostningsdækning 
for infrastrukturoperatører. Selv om betragtning 10 og 11 og artikel 6, stk. 7, besvarer disse 
spørgsmål, er svarene ikke klare nok, og der gives kun udtryk for intentioner frem for 
konkrete løsninger.

Ændringsforslag 276
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger, inden der træffes 
beslutning om investeringer. Det samme 
gælder, hvis påløbne omkostninger i én 
medlemsstat bidrager til øget 
forsyningssikkerhed i en anden eller flere 
andre medlemsstater. En sådan 
beslutning om investeringer skal 
godkendes af alle de berørte nationale 
regulerende myndigheder for så vidt 
angår omkostninger og fordelingen af 
sådanne omkostninger. Der skal der tages 
højde for, i hvilken grad hver medlemsstat 
drager nytte af investeringerne i 
infrastruktur for så vidt angår 
forsyningssikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 277
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal indføre passende incitamenter og tage 
hensyn til omkostningerne ved at opfylde 
N-1-standarden og omkostningerne ved at 
sikre en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer eller deres metoder
i overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EC. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat 
eller i én medlemsstat til fordel for andre 
medlemsstater, træffer alle regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater i fællesskab beslutning om 
fordelingen af omkostninger, inden der 
træffes beslutning om investeringer. En 
sådan beslutning om investeringer 
godkendes og efter gennemførelsen af 
investeringerne autoriserer den nationale 
regulerende myndighed en refusion af 
udgifterne i overensstemmelse med 
beslutningen om fordeling af 
omkostningerne mellem alle de berørte 
nationale regulerende myndigheder. I 
forbindelse med fordelingen af 
omkostningerne blandt de berørte 
medlemsstater skal der tages højde for, i 
hvilken grad hver medlemsstat drager 
nytte af investeringerne for så vidt angår 
forsyningssikkerhed. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 715/2009 finder 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 278
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og 
omkostningerne ved at sikre en 
permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til de effektivt afholdte 
omkostninger i forbindelse med 
foranstaltninger, der er truffet som følge 
af denne forordning. Hvis investeringer 
berører mere end én medlemsstat, træffer 
alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af effektivt 
afholdte omkostninger i en eller flere 
medlemsstater. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 715/2009 finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater kan forordningen skabe behov for omfattende investeringer i ny 
kapacitet, som indebærer betydelige omkostninger og påvirker gaspriserne for de endelige 
forbrugere. Endvidere fastsætter udkastet til forordning i tilfælde af regionalt omfang ikke 
klart, hvorledes fordelingen af omkostninger for regionale investeringer skal foretages inden 
for de lovgivningsmæssige rammer. 

Ændringsforslag 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og 
omkostningerne ved at sikre en 

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til de effektivt afholdte 
omkostninger i forbindelse med 
foranstaltninger, der er truffet som følge 
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permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

af denne forordning. Hvis investeringer 
berører mere end én medlemsstat, træffer 
alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af effektivt 
afholdte omkostninger i en eller flere 
medlemsstater. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 715/2009 finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater kan forordningen skabe behov for omfattende investeringer i ny 
kapacitet, som indebærer betydelige omkostninger og påvirker gaspriserne for de endelige 
forbrugere. Endvidere fastsætter udkastet til forordning i tilfælde af regionalt omfang ikke 
klart, hvorledes fordelingen af omkostninger for regionale investeringer skal foretages inden 
for de lovgivningsmæssige rammer.

Ændringsforslag 280
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage behørigt hensyn til 
omkostningerne ved at opfylde N-1-
standarden og omkostningerne ved at sikre 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer på en 
gennemskuelig og detaljeret måde, der 
klart og identificerbart afspejler de 
afholdte udgifter og er i overensstemmelse 
med artikel 41, stk. 8, i direktiv 
2009/73/EF. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder sammen 
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med alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 715/2009 finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne ved at gennemføre forsyningssikkerhed og infrastrukturstandarder skal 
integreres i tarifferne på nationalt plan og på tværs af grænserne så gennemskueligt og klart 
som muligt. Omkostningerne bør fordeles retfærdigt mellem de systemer, der implementerer 
foranstaltningerne, og de systemer, der drager nytte heraf.

Ændringsforslag 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage behørigt hensyn til 
omkostningerne ved at opfylde N-1-
standarden og omkostningerne ved at sikre 
en permanent fysisk kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger i deres 
godkendelser af tariffer på en 
gennemskuelig og detaljeret måde, der 
klart og identificerbart afspejler de 
afholdte udgifter og er i overensstemmelse 
med artikel 41, stk. 8, i direktiv 
2009/73/EF. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder sammen 
med alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 715/2009 finder 
anvendelse.
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Or. en

Begrundelse

Omkostningerne ved at gennemføre forsyningssikkerhed og infrastrukturstandarder skal 
integreres i tarifferne på nationalt plan og på tværs af grænserne så gennemskueligt og klart 
som muligt. Omkostningerne bør fordeles retfærdigt mellem de systemer, der implementerer 
foranstaltningerne, og de systemer, der drager nytte heraf.

Ændringsforslag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og 
omkostningerne ved at sikre en permanent 
fysisk kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger i deres godkendelser af 
tariffer i overensstemmelse med artikel 41, 
stk. 8, i direktiv […/…/EF]. Hvis der 
påløber omkostninger i mere end én 
medlemsstat, træffer alle regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater i fællesskab beslutning om 
fordelingen af omkostninger. Artikel 8, stk. 
1, i forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-indikatoren og 
omkostningerne ved at sikre en permanent 
fysisk kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger i deres godkendelser af 
tariffer i overensstemmelse med artikel 41, 
stk. 8, i direktiv 2009/73/EF. Hvis der 
påløber omkostninger i mere end én 
medlemsstat, træffer alle regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater i fællesskab beslutning om 
fordelingen af omkostninger i en eller flere 
medlemsstater. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 715/2009 finder 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Unionens finansielle instrumenter 
anvendes til i praksis at gennemføre 
målsætningerne for standarderne for 
infrastruktur, dog uden at erstatte 
nationale foranstaltninger. Kommissionen 
foreslår passende finansielle instrumenter 
til finansiering af sammenkoblinger, der 
ikke er økonomisk bæredygtige, men har 
en klar merværdi for 
gasforsyningssikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Til udførelsen af risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8,
anvender den kompetente myndighed en 
fælles metode, der omfatter følgende 
indikatorer for gasforsyning til
medlemsstatens beskyttede kunder:

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

a) forsyninger i tilfælde af ekstremt lave
gennemsnitstemperaturer i en periode på 
syv dage, som statistisk set forekommer en 
gang hvert tyvende år og 

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) forsyninger i tilfælde af en hvilken som 
helst periode på tredive dage med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel i de 
koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en
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Begrundelse

Referenceperioden bør ikke overskride den periode på 30 dage, som kræves her, således at 
uforholdsmæssige udgifter for kunderne kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et 
brændstof med et lavt kulstofindhold ikke forringes. Denne periode er lang nok til at 
genoprette gasforsyningen eller træffe yderligere foranstaltninger, såsom tilbagegående 
strømme. Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Til udførelsen af risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8,
anvender den kompetente myndighed en 
fælles metode, der omfatter følgende 
indikatorer for gasforsyning til
medlemsstatens beskyttede kunder:

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

a) forsyninger i tilfælde af ekstremt lave
gennemsnitstemperaturer i en periode på 
syv dage, som statistisk set forekommer en 
gang hvert tyvende år og 

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) forsyninger i tilfælde af en hvilken som 
helst periode på tredive dage med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel i de 
koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensvurdering og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Den foreslåede tilgang ville kunne bane vejen for udforskningen af en 
mere normativ tilgang baseret på bindende minimumsstandarder for forsyningssikkerheden, 
under forudsætning af at disse er baseret på en fornuftig konsekvensanalyse, og desuden lede 
frem mod forholdsmæssige foranstaltninger, som ville være gennemførlige fra et teknisk såvel 
som økonomisk synspunkt, samt opretholde det nødvendige spillerum til at tage hensyn til 
nationale og/eller regionale forhold.
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Ændringsforslag 286
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Til udførelsen af risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8,
anvender den kompetente myndighed en 
fælles metode, der omfatter følgende 
indikatorer for gasforsyning til
medlemsstatens beskyttede kunder:

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

a) forsyninger i tilfælde af ekstremt lave
gennemsnitstemperaturer i en periode på 
syv dage, som statistisk set forekommer en 
gang hvert tyvende år og

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) forsyninger i tilfælde af en hvilken som 
helst periode på tredive dage med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel i de 
koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Den kommende forordning bør fokusere på kravet om, at medlemsstaterne skal gennemføre en 
omfattende risiko- og konsekvensvurdering og analysere deres situation på grundlag af en 
fornuftig fælles metode. Den foreslåede tilgang ville kunne bane vejen for udforskningen af en 
mere normativ tilgang baseret på bindende minimumsstandarder for forsyningssikkerheden, 
under forudsætning af at disse er baseret på en fornuftig konsekvensanalyse, og desuden lede 
frem mod forholdsmæssige foranstaltninger, som ville være gennemførlige fra et teknisk såvel 
som økonomisk synspunkt, samt opretholde det nødvendige spillerum til at tage hensyn til 
nationale og/eller regionale forhold.

Ændringsforslag 287
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

konsekvensanalysen, jf. artikel 8,
anvender den kompetente myndighed en 
fælles metode, der omfatter følgende 
indikatorer for gasforsyning til
medlemsstatens beskyttede kunder:

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

a) forsyninger i tilfælde af ekstremt lave
gennemsnitstemperaturer i en periode på 
syv dage, som statistisk set forekommer en 
gang hvert tyvende år og

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) forsyninger i tilfælde af en hvilken som 
helst periode på tredive dage med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel i de 
koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Den længste krise, man har oplevet, varede i omkring to uger. Da der ikke findes en fornuftig 
økonomisk vurdering af omkostninger og fordele for markedet, bør der i forordningen 
anvendes en kortere periode på tredive dage, således at uforholdsmæssige udgifter for 
kunderne kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et brændstof med et lavt 
kulstofindhold ikke forringes.  I de sidste omkring 40 år efter anlæggelsen af det omfattende 
ledningsnet til transmission af gas til Europa har der kun været én større afbrydelse af 
forsyningen, og den varede i 13 dage.

Ændringsforslag 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Til udførelsen af risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8,
anvender den kompetente myndighed en 
fælles metode, der omfatter følgende 
indikatorer for gasforsyning til
medlemsstatens beskyttede kunder:

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

a) forsyninger i tilfælde af ekstremt lave
gennemsnitstemperaturer i en periode på 
syv dage, som statistisk set forekommer en 
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tyvende år og gang hvert tyvende år og

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) forsyninger i tilfælde af en hvilken som 
helst periode på tredive dage med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel i de 
koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Den længste krise, man har oplevet, varede i omkring to uger. Da der ikke findes en fornuftig 
økonomisk vurdering af omkostninger og fordele for markedet, bør der i forordningen 
anvendes en kortere periode på tredive dage, således at uforholdsmæssige udgifter for 
kunderne kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et brændstof med et lavt 
kulstofindhold ikke forringes. I de sidste omkring 40 år efter anlæggelsen af det omfattende 
ledningsnet til transmission af gas til Europa har der kun været én større afbrydelse af 
forsyningen, og den varede i 13 dage.

Ændringsforslag 289
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den kompetente myndighed kræver, at 
forsyningsselskaberne sikrer
gasforsyningen til medlemsstatens 
beskyttede kunder i tilfælde af:

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

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

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) en hvilken som helst periode på tredive
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Det bør være en primær opgave for forsyningsselskaberne at sikre forsyningsstandarderne.
Den periode, der dækkes af forsyningsstandarden bør ikke være længere end højst nødvendig, 
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således at uforholdsmæssige udgifter kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et 
brændstof med et lavt kulstofindhold ikke forringes. I de sidste 40 år har der kun været én 
større afbrydelse af forsyningen, og den varede i 13 dage. En periode på 30 dage er lang nok 
til at genoprette gasforsyningen eller træffe yderligere foranstaltninger, såsom forsyning via 
tilbagegående strømme.

Ændringsforslag 290
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne eller de berørte 
gasselskaber træffer foranstaltninger for at 
sikre gasforsyninger til medlemsstatens 
beskyttede kunder i tilfælde af:

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere den etapevise bottom-up metode (1. 
erhvervsliv, 2. medlemsstater, 3. regionale samarbejdsorganer, 4. i sidste instans EU, hvilket 
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 291
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den kompetente myndighed kræver, at 
forsyningsselskaberne sikrer 
gasforsyningen til medlemsstatens 
beskyttede kunder i tilfælde af:

Or. en



PE438.231v01-00 64/94 AM\801978DA.doc

DA

Begrundelse

Opfyldelsen af forsyningsstandarderne bør være en opgave for forsyningsselskaberne. Da de 
yderligere omkostninger for forsyningsstandarderne formentlig vil øge forbrugernes udgifter, 
bør det tidsrum, hvor forsyningsstandarderne finder anvendelse, ikke være længere end 
nødvendigt for at undgå øgede gaspriser.

Ændringsforslag 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ekstremt lave gennemsnitstemperaturer 
i en periode på syv dage, som statistisk set 
forekommer en gang hvert tyvende år 
og

Or. en

Begrundelse

Den længste krise, man har oplevet, varede i omkring to uger. Da der ikke findes en fornuftig 
økonomisk vurdering af omkostninger og fordele for markedet, bør der i forordningen 
anvendes en kortere periode på tredive dage, således at uforholdsmæssige udgifter for 
kunderne kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et brændstof med et lavt 
kulstofindhold ikke forringes. I de sidste omkring 40 år efter anlæggelsen af det omfattende 
ledningsnet til transmission af gas til Europa har der kun været én større afbrydelse af 
forsyningen, og den varede i 13 dage.

Ændringsforslag 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forsyninger i tilfælde af ekstremt lave 
gennemsnitstemperaturer i en periode på 
syv dage, som statistisk set forekommer en 
gang hvert tyvende år og

Or. en
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Begrundelse

Den længste krise, man har oplevet, varede i omkring to uger. Da der ikke findes en fornuftig 
økonomisk vurdering af omkostninger og fordele for markedet, bør der i forordningen 
anvendes en kortere periode på tredive dage, således at uforholdsmæssige udgifter for 
kunderne kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et brændstof med et lavt 
kulstofindhold ikke forringes.  I de sidste omkring 40 år efter anlæggelsen af det omfattende 
ledningsnet til transmission af gas til Europa har der kun været én større afbrydelse af 
forsyningen, og den varede i 13 dage.

Ændringsforslag 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) en hvilken som helst periode på tredive
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Den længste krise, man har oplevet, varede i omkring to uger. Da der ikke findes en fornuftig 
økonomisk vurdering af omkostninger og fordele for markedet, bør der i forordningen 
anvendes en kortere periode på tredive dage, således at uforholdsmæssige udgifter for 
kunderne kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et brændstof med et lavt 
kulstofindhold ikke forringes.  I de sidste omkring 40 år efter anlæggelsen af det omfattende 
ledningsnet til transmission af gas til Europa har der kun været én større afbrydelse af 
forsyningen, og den varede i 13 dage.

Ændringsforslag 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en hvilken som helst periode på tres
dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel 
i de koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

b) forsyninger i tilfælde af en hvilken som 
helst periode på tredive dage med 
usædvanlig stor gasefterspørgsel i de 
koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.
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Or. en

Begrundelse

Den længste krise, man har oplevet, varede i omkring to uger. Da der ikke findes en fornuftig 
økonomisk vurdering af omkostninger og fordele for markedet, bør der i forordningen 
anvendes en kortere periode på tredive dage, således at uforholdsmæssige udgifter for 
kunderne kan undgås og konkurrenceevnen for gas som et brændstof med et lavt 
kulstofindhold ikke forringes.  I de sidste omkring 40 år efter anlæggelsen af det omfattende 
ledningsnet til transmission af gas til Europa har der kun været én større afbrydelse af 
forsyningen, og den varede i 13 dage.

Ændringsforslag 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer
ligeledes foranstaltninger for at sikre
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på tres dage i tilfælde af en 
nødsituation som defineret i artikel 9, stk. 
2. Den kompetente myndighed bestræber 
sig på at opretholde forsyningerne til 
beskyttede kunder så længe, som det er 
nødvendigt. 

2. Foreligger en nødsituation, jf. artikel 9, 
stk. 2, træffer den kompetente myndighed, 
der arbejder med naturgasselskaber,
ligeledes foranstaltninger, der giver 
beskyttede kunder fortrinsret til
gasforsyningen i en periode på tredive
dage Forsyningerne til beskyttede kunder
opretholdes så længe, som det er 
nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Ifølge forslagets artikel 7, stk. 2, kræves, at den kompetente myndighed, også i tilfælde af en 
nødsituation, skal sikre gasforsyningen til beskyttede kunder i et tidsrum på tres dage under 
de koldeste vejrforhold, som statistisk set forekommer hvert tyvende år, hvor der er en 
usædvanlig stor gasefterspørgsel. En sådan bestemmelse kunne medføre en forpligtelse, som 
det ville være meget vanskeligt eller meget dyrt for selskaberne at opfylde, navnlig hvis 
kategorien af beskyttede kunder ikke er begrænset til privatkunder. Dette vil kunne føre til 
højere gaspriser for de endelige forbrugere.
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Ændringsforslag 297
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer 
ligeledes foranstaltninger for at sikre
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på tres dage i tilfælde af en 
nødsituation som defineret i artikel 9, stk. 
2. Den kompetente myndighed bestræber 
sig på at opretholde forsyningerne til 
beskyttede kunder så længe, som det er 
nødvendigt. 

2. Foreligger en nødsituation, jf. artikel 9, 
stk. 2, samarbejder den kompetente 
myndighed med naturgasselskaber om at 
give beskyttede kunder fortrinsret til 
gasforsyningen. Forsyningerne til 
beskyttede kunder opretholdes så længe, 
som det er muligt.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 7, stk. 2, kræves, at den kompetente myndighed, også i tilfælde af en 
nødsituation, træffer foranstaltninger for at sikre gasforsyningen til beskyttede kunder i et 
tidsrum på tres dage under de koldeste vejrforhold, som statistisk set forekommer hvert 
tyvende år, hvor der er en usædvanlig stor gasefterspørgsel. En sådan bestemmelse kunne 
medføre en forpligtelse, som det ville være meget vanskeligt eller meget dyrt for selskaberne 
at opfylde, navnlig hvis kategorien af beskyttede kunder ikke er begrænset til privatkunder. 
Dette vil kunne føre til højere gaspriser for de endelige forbrugere.

Ændringsforslag 298
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer 
ligeledes foranstaltninger for at sikre
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på tres dage i tilfælde af en 
nødsituation som defineret i artikel 9, stk. 
2. Den kompetente myndighed bestræber 
sig på at opretholde forsyningerne til 
beskyttede kunder så længe, som det er 

2. Den kompetente myndighed kræver, at 
forsyningsselskaberne sikrer
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på tres dage også i tilfælde af en 
nødsituation som defineret i artikel 9, stk. 
2. I samarbejde med den kompetente 
myndighed bestræber 
forsyningsselskaberne sig på at opretholde 
forsyningerne til beskyttede kunder så 
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nødvendigt. længe, som det er muligt.

Or. en

Begrundelse

Opfyldelsen af forsyningsstandarderne bør være en opgave for gasforsyningsselskaberne og 
de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 299
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer 
ligeledes foranstaltninger for at sikre 
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på tres dage i tilfælde af en 
nødsituation som defineret i artikel 9, stk. 
2. Den kompetente myndighed bestræber 
sig på at opretholde forsyningerne til 
beskyttede kunder så længe, som det er 
nødvendigt. 

2. Medlemsstaterne eller de berørte 
gasselskaber træffer ligeledes 
foranstaltninger for at sikre gasforsyningen 
til beskyttede kunder i en periode på tres 
dage i tilfælde af en nødsituation som 
defineret i artikel 9, stk. 2. Medlemsstaten 
bestræber sig på at opretholde 
forsyningerne til beskyttede kunder så 
længe, som det er nødvendigt.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere den etapevise bottom-up metode (1. 
erhvervsliv, 2. medlemsstater, 3. regionale samarbejdsorganer, 4. i sidste instans EU, hvilket 
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.
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Ændringsforslag 300
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De forpligtelser, som pålægges 
naturgasselskaber for at opfylde den i stk. 
1 og 2 fastsatte standard for forsyning, 
skal være ikke-diskriminerende og må 
ikke påføre nye markedsaktører og små 
selskaber en urimelig byrde. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- 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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De forpligtelser, som pålægges 
naturgasselskaber for at opfylde den i stk. 
1 og 2 fastsatte standard for forsyning, 
skal være ikke-diskriminerende og må 
ikke påføre nye markedsaktører og små 
selskaber en urimelig byrde. 

udgår

Or. en

Begrundelse
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Ændringsforslag 302
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De forpligtelser, som pålægges 
naturgasselskaber for at opfylde den i stk. 
1 og 2 fastsatte standard for forsyning, 
skal være ikke-diskriminerende og må 
ikke påføre nye markedsaktører og små 
selskaber en urimelig byrde. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed tillader 
naturgasselskaber at opfylde disse 
kriterier på regionalt niveau eller på 
fællesskabsniveau og må ikke kræve, at 
disse standarder skal opfyldes
udelukkende med infrastruktur, som 
findes inden for dennes medlemsstats
område.

4. De kompetente myndigheder er 
berettigede til at beregne disse indikatorer
på regionalt niveau eller på EU-niveau og 
er ikke forpligtede til at beregne disse 
indikatorer udelukkende inden for deres 
medlemsstaters område.

Or. en

Ændringsforslag 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed tillader 4. De kompetente myndigheder er 
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naturgasselskaber at opfylde disse 
kriterier på regionalt niveau eller på 
fællesskabsniveau og må ikke kræve, at 
disse standarder skal opfyldes
udelukkende med infrastruktur, som 
findes inden for dennes medlemsstats
område.

berettigede til at beregne disse indikatorer
på regionalt niveau eller på EU-niveau og 
er ikke forpligtede til at beregne disse 
indikatorer udelukkende inden for deres 
medlemsstaters område.

Or. en

Ændringsforslag 305
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed tillader 
naturgasselskaber at opfylde disse 
kriterier på regionalt niveau eller på 
fællesskabsniveau og må ikke kræve, at 
disse standarder skal opfyldes
udelukkende med infrastruktur, som 
findes inden for dennes medlemsstats
område.

4. De kompetente myndigheder er 
berettigede til at beregne disse indikatorer
på regionalt niveau eller på EU-niveau og 
er ikke forpligtede til at beregne disse 
indikatorer udelukkende inden for deres 
medlemsstaters område.

Or. en

Ændringsforslag 306
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed tillader 
naturgasselskaber at opfylde disse 
kriterier på regionalt niveau eller på 
fællesskabsniveau og må ikke kræve, at 
disse standarder skal opfyldes

4. De kompetente myndigheder er 
berettigede til at beregne disse indikatorer
på regionalt niveau eller på EU-niveau og 
er ikke forpligtede til at beregne disse 
indikatorer udelukkende inden for deres 
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udelukkende med infrastruktur, som 
findes inden for dennes medlemsstats
område.

medlemsstaters område.

Or. en

Ændringsforslag 307
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed tillader 
naturgasselskaber at opfylde disse kriterier 
på regionalt niveau eller på 
fællesskabsniveau og må ikke kræve, at 
disse standarder skal opfyldes udelukkende 
med infrastruktur, som findes inden for 
dennes medlemsstats område.

4. Den kompetente myndighed tillader 
naturgasselskaber at opfylde disse kriterier 
på regionalt niveau, nationalt niveau eller 
på EU-niveau og må ikke kræve, at disse 
standarder skal opfyldes udelukkende med 
infrastruktur, som findes inden for dennes 
medlemsstats område.

Or. en

Ændringsforslag 308
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed tillader 
naturgasselskaber at opfylde disse kriterier 
på regionalt niveau eller på 
fællesskabsniveau og må ikke kræve, at 
disse standarder skal opfyldes udelukkende 
med infrastruktur, som findes inden for 
dennes medlemsstats område.

4. Den kompetente myndighed tillader 
naturgasselskaber at opfylde disse kriterier 
på nationalt niveau, regionalt niveau eller
på fællesskabsniveau og må ikke kræve, at 
disse standarder skal opfyldes udelukkende 
med infrastruktur, som findes inden for 
dennes medlemsstats område.

Or. el
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Begrundelse

Den kompetente myndighed bør evaluere og udarbejde standarder for forsyningssikkerhed, 
ikke blot på regionalt niveau eller EU-niveau men også på nationalt niveau, da 
gasmarkederne i de enkelte medlemsstater har forskellige geopolitiske karakteristika og er 
diversificerede. 

Ændringsforslag 309
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 310
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Den kompetente myndighed sikrer, at 
betingelserne for forsyning af beskyttede 
kunder fastsættes, uden at disse berører det 
indre gasmarkeds virkemåde, og til en pris, 
som er i overensstemmelse med varens 
markedsværdi. Dog kan medlemsstater 
træffe foranstaltninger i krisesituationer 
med henblik på at forhindre overdrevne 
prisstigninger for gas til beskyttede 
kunder.
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Or. ro

Begrundelse

I henhold til artikel 153, stk. 2, i EF-traktaten skal der træffes foranstaltninger for at beskytte 
forbrugerne.

Ændringsforslag 311
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forbrugere, der ikke nyder godt af 
den i denne artikel fastsatte standard for 
forsyning, skal, inden for rammerne af et 
liberaliseret marked, modtage et passende 
vederlag for eventuelle tab som følge af 
afbrydelser af gasforsyningen.

Or. en

Begrundelse

Inden for forordningens rammer henhører storforbrugere ikke til gruppen af beskyttede 
forbrugere og løber således en større risiko for, at deres gasforsyning, vil være blandt dem, 
der først bliver afbrudt. Det skal derfor sikres, at de modtager et passende vederlag for deres 
tab inden for rammerne af et liberaliseret marked.

Ændringsforslag 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 30. marts; 12 måneder efter 
ikrafttrædelsen] foretager hver kompetent 
myndighed en risiko- og 
konsekvensanalyse, som danner grundlag 
for:
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a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7

a) udarbejdelsen af medlemsstatens 
risikoprofil under hensyntagen til alle 
relevante nationale og regionale 
omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante 
nationale og regionale omstændigheder

b) udarbejdelsen af medlemsstatens 
forebyggende handlingsplan 

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

c) udarbejdelsen af medlemsstatens 
nødplan.

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater. 

Risiko- og konsekvensanalysen skal 
omfatte en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og/eller afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandsproducenter. 
Der tages højde for risiciene fra samspil og 
vekselvirkning med andre medlemsstater.
Risiko- og konsekvensanalysen skal 
blandt andet baseres på de indikatorer, 
der er fastsat i denne forordnings artikel 
6, stk. 1 og artikel 7, stk. 1. Risiko- og 
konsekvensanalysen skal tage hensyn de 
tekniske muligheder, samt en økonomisk 
vurdering af omkostninger og fordele for 
markedet. Dette er især vigtigt forud for 
en eventuel udvidelse på nationalt plan af 
kategorien beskyttede kunder til andre 
end privatkunder.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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.
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Ændringsforslag 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 30. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] foretager hver 
kompetent myndighed en risiko- og 
konsekvensanalyse, som danner grundlag 
for:

a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7

a) udarbejdelsen af medlemsstatens 
risikoprofil under hensyntagen til alle 
relevante nationale og regionale 
omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante 
nationale og regionale omstændigheder

b) udarbejdelsen af medlemsstatens 
forebyggende handlingsplan

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

c) udarbejdelsen af medlemsstatens 
nødplan.

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater. 

Risiko- og konsekvensanalysen skal 
omfatte en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og/eller afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandsproducenter. 
Der tages højde for risiciene fra samspil og 
vekselvirkning med andre medlemsstater.

Risiko- og konsekvensanalysen skal 
blandt andet baseres på de indikatorer, 
der er fastsat i denne forordnings 
artikel 6, stk. 1 og artikel 7, stk. 1. Risiko-
og konsekvensanalysen skal tage hensyn 
de tekniske muligheder, samt en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
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fordele for markedet. Dette er især vigtigt 
forud for en eventuel udvidelse på 
nationalt plan af kategorien beskyttede 
kunder til andre end privatkunder.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- 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.

Ændringsforslag 314
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] foretager hver 
kompetent myndighed en risiko- og 
konsekvensanalyse, som danner grundlag 
for:

a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7

a) udarbejdelsen af medlemsstatens 
risikoprofil under hensyntagen til alle 
relevante nationale og regionale 
omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante 
nationale og regionale omstændigheder

b) udarbejdelsen af medlemsstatens 
forebyggende handlingsplan

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

c) udarbejdelsen af medlemsstatens 
nødplan.

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 

Risiko- og konsekvensanalysen skal 
omfatte en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 



PE438.231v01-00 78/94 AM\801978DA.doc

DA

medlemsstater. gasefterspørgsel og/eller afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandsproducenter. 
Der tages højde for risiciene fra samspil og 
vekselvirkning med andre medlemsstater.

Risiko- og konsekvensanalysen skal 
blandt andet baseres på de indikatorer, 
der er fastsat i denne forordnings 
artikel 6, stk. 1 og artikel 7, stk. 1. Risiko-
og konsekvensanalysen skal tage hensyn 
de tekniske muligheder, samt en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for markedet. Dette er især vigtigt 
forud for en eventuel udvidelse på 
nationalt plan af kategorien beskyttede 
kunder til andre end privatkunder.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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 315
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 30. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] foretager hver 
kompetent myndighed en risiko- og 
konsekvensanalyse, som danner grundlag 
for:
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a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7

a) udarbejdelsen af sin medlemsstats 
risikoprofil under hensyntagen til alle 
relevante nationale og regionale 
omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante 
nationale og regionale omstændigheder

b) udarbejdelsen af medlemsstatens 
forebyggende handlingsplan

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

c) udarbejdelsen af medlemsstatens 
nødplan. 

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater. 

Risiko- og konsekvensanalysen skal 
omfatte en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og/eller afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandsproducenter. 
Der tages højde for risiciene fra samspil og 
vekselvirkning med andre medlemsstater.

Risiko- og konsekvensanalysen skal 
blandt andet baseres på de indikatorer, 
der er fastsat i denne forordnings 
artikel 6, stk. 1 og artikel 7, stk. 1. Risiko-
og konsekvensanalysen skal tage hensyn 
de tekniske muligheder, samt en 
økonomisk vurdering af omkostninger og 
fordele for markedet. Dette er især vigtigt 
forud for en eventuel udvidelse på 
nationalt plan af kategorien beskyttede 
kunder til andre end privatkunder.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- 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 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 30. marts 2011; 12 måneder
efter ikrafttrædelsen] foretager 
Kommissionen og hver kompetent 
myndighed en komplet vurdering af de 
risici, som påvirker 
gasforsyningssikkerheden i henholdsvis 
EU og medlemsstaten: 

a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7 

a) under anvendelse af de indikatorer, som 
er specificeret i artikel 6 og 7

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre,
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater. 

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Risiko- og konsekvensvurderingen 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. Tilsvarende 
planer kan også udarbejdes på regionalt plan.
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Ændringsforslag 317
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 30. september 2010; 6 
måneder efter ikrafttrædelsen] foretager 
hver kompetent myndighed en komplet 
vurdering af de risici, som påvirker 
gasforsyningssikkerheden i dennes 
medlemsstat, og af konsekvenserne af de 
foreslåede foranstaltninger ved at 
gennemføre en risiko- og 
konsekvensanalyse:

a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7 

a) under anvendelse af de standarder, som 
er specificeret i artikel 6 og 7

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder

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

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

c) med en simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandeleverandører

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater. 

d) med påvisning af risiciene fra samspil 
og vekselvirkning med andre 
medlemsstater.

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

Or. en

Begrundelse

Ved at pålægge medlemsstaterne faste forpligtelser med hensyn til infrastruktur kan den 
foreslåede forordning medføre et behov for enorme investeringer i ny kapacitet og 
tilbagegående gasstrømme, hvilket kan resultere i betydelige omkostninger og få indflydelse 
på gaspriserne for de endelige forbrugere. Det er nødvendigt at foretage en nøje vurdering af 
de foreslåede foranstaltninger for at undgå, at ny kapacitet kommer til at stå ubenyttet hen og 
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medfører produktionsomkostninger, som resulterer i prisstigninger for de endelige 
forbrugere.

Ændringsforslag 318
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder 

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder, herunder 
anvendelsen af gas til fjernvarme til 
opvarmning af huse og til elproduktion, 
samt til industrielle aktiviteter, der er 
særligt følsomme over for udsving i 
forsyningen

Or. hu

Begrundelse

I risikovurderingen skal der tages hensyn til alle industrier, der er særligt sårbare over for 
afbrydelse af eller udsving i gasforsyningen. Vurderingen må ikke se bort fra gasforsyningens 
betydning for fjernvarmesystemer og elproduktion.

Ændringsforslag 319
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder 

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder, herunder en 
sikker elektricitets- og 
fjernvarmeforsyning til beskyttede kunder

Or. en
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Ændringsforslag 320
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder 

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder, herunder 
anvendelsen af gas til elektricitets- og 
fjernvarmeforsyning til beskyttede kunder

Or. en

Begrundelse

Eftersom gas i flere medlemsstater er det foretrukne brændstof til produktion af elektricitet og 
varme, skal der i risikovurderingen også tages højde for beskyttede kunders forsyning med 
elektricitet og fjernvarme.

Ændringsforslag 321
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder 

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder, herunder 
anvendelsen af gas til elektricitets- og 
fjernvarmeforsyning til beskyttede kunder

Or. en

Ændringsforslag 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale b) under hensyn til alle relevante nationale 
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og regionale omstændigheder og regionale omstændigheder, såsom
energisammensætningen, 
forbrugsmønstre, tilslutninger til det indre 
marked og sikkerhedsmæssige hensyn

Or. en

Begrundelse

Der bør være en forklaring af, hvilke omstændigheder der bør tages i betragtning.

Ændringsforslag 323
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) med påvisning af enhver relevant 
national, regional og international 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved risikovurderingen kan 
medlemsstaterne på grundlag af en 
teknisk og økonomisk analyse fastsætte en 
forpligtelse til at forsyne andre end de 
beskyttede kunder, såsom skoler og 
hospitaler, der er tilsluttet 
gasdistributionsnettet, under 
forudsætning af at denne forpligtelse ikke 
påvirker deres kapacitet til at forsyne de 
beskyttede kunder i tilfælde af en krise, jf. 
artikel 7.
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I tilfælde af en nødsituation, regionalt 
eller i EU, vil ansvaret for gasforsyningen 
til disse ekstra kunder alene påhvile den
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 2 og artikel 5. 
Begrebet "beskyttede kunder" er direkte forbundet med alle medlemsstaters forpligtelser med 
hensyn til solidaritet. Hvis en medlemsstat har kapacitet til at træffe yderligere 
foranstaltninger for andre kunder, bør dette være tilladt (se ændringsforslagene til artikel 2 
og artikel 5), forudsat at der i risikovurderingen tages hensyn til disse yderligere kunder, og 
at den pågældende medlemsstat er eneansvarlig for dem.

Ændringsforslag 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen i denne artikel opfyldes på 
regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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.
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Ændringsforslag 326
Aldo Patriciello

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen i denne artikel opfyldes på 
regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen i denne artikel opfyldes på 
regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse på grundlag af en 
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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 328
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation kan 
forpligtelsen i denne artikel opfyldes på 
regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør forordningen fokusere på kravet om, at 
medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- 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 329
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, 
herunder de relevante kraftværker, 
medlemsstaterne og den regulerende 
myndighed, for så vidt den ikke er den 
kompetente myndighed, samarbejder med 
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oplysninger til brug for risikovurderingen. den kompetente myndighed og afgiver alle 
nødvendige oplysninger til brug for risiko-
og konsekvensanalysen. Ved afgivelsen af 
oplysninger skal tavshedspligtsregler om 
forretningsmæssigt følsomme data 
overholdes. 

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode.

Ændringsforslag 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen. 

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risiko- og 
konsekvensanalysen, herunder om 
geopolitiske risici.

Or. en

Ændringsforslag 331
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 

2. Naturgasselskaberne, gasfyrede 
kraftværker, de relevante organisationer, 
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og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen. 

som repræsenterer private og industrielle 
kunders interesser, og den regulerende 
myndighed, for så vidt den ikke er den 
kompetente myndighed, samarbejder og 
afgiver alle nødvendige oplysninger til 
brug for risiko- og konsekvensanalysen.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen. 

2. Naturgasselskaberne, gasfyrede 
kraftværker, de relevante organisationer, 
som repræsenterer private og industrielle 
kunders interesser, og den regulerende 
myndighed, for så vidt den ikke er den 
kompetente myndighed, samarbejder og 
afgiver alle nødvendige oplysninger til 
brug for risiko- og konsekvensanalysen.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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 
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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 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen. 

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risiko- og 
konsekvensanalysen.

Or. en

Ændringsforslag 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen. 

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risiko- og 
konsekvensanalysen.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
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analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode.

Ændringsforslag 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages en fornyet risikovurdering
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år.

3. Der foretages en fornyet risiko- og 
konsekvensanalyse hvert andet år inden 
den 30. september i det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages en fornyet risikovurdering
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år.

3. Der foretages en fornyet risiko- og 
konsekvensanalyse hvert andet år inden 
den 30. september i det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
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analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode.

Ændringsforslag 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages en fornyet risikovurdering
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år.

3. Der foretages en fornyet risiko- og 
konsekvensanalyse hvert andet år inden 
den 30. september i det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode.

Ændringsforslag 338
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages en fornyet risikovurdering 
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år.

3. Der foretages en fornyet risiko- og 
konsekvensanalyse hvert andet år inden 
den 30. september i det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

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

Risiko- 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 
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nødplaner. Disse planer skal revideres for at sikre, at de er hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 339
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages en fornyet risikovurdering
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år.

3. Der foretages en fornyet risiko- og 
konsekvensanalyse hvert andet år inden 
den 30. september i det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode.

Ændringsforslag 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages en fornyet risikovurdering
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år.

3. Der foretages en fornyet risiko- og 
konsekvensanalyse hvert andet år inden 
den 30. september i det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Frem for at indføre obligatoriske EU-standarder bør den kommende forordning fokusere på 
kravet om, at medlemsstater skal gennemføre en omfattende risiko- og konsekvensanalyse og 
analysere deres situation på grundlag af en fornuftig fælles metode.
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