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Ændringsforslag 341
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I nødplanen: 1. I henholdsvis de nationale nødplaner 
og EU's nødplan:

Or. en

Ændringsforslag 342
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) defineres naturgasselskabers og 
industrikunders rolle og ansvarsområder og 
deres samspil med den kompetente 
myndighed og med den regulerende 
myndighed, hvor dette er relevant 

2) defineres naturgasselskabers og 
industrikunders rolle og ansvarsområder
under hensyntagen til de varierende 
omfang, hvori de er berørt af eventuelle 
afbrydelser af gasforsyningen, og efter 
gennemførelse af en gennemskuelig cost-
benefit-analyse, og deres samspil med den 
kompetente myndighed og med den 
regulerende myndighed, hvor dette er 
relevant

Or. de

Begrundelse

Visse store industrikunder er i udpræget grad afhængige af konstant forsyning med naturgas. 
Eftersom det inden for megen bearbejdning af råmaterialer (f.eks. glas og almindelige 
kemikalier) ikke er nogen let sag at skifte hurtigt fra en brændstoftype til en anden med 
bivalente fyringsanlæg, har disse kunder ikke megen manøvrefrihed, om nogen, i tilfælde af 
afbrydelse af forsyningen, og i nogle tilfælde kun med høje omkostninger. Der skal derfor 
tages hensyn til disse industrikunders interesser, når der træffes beslutninger om 
efterspørgselsorienterede foranstaltninger.
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Ændringsforslag 343
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) defineres naturgasselskabers og 
industrikunders rolle og ansvarsområder 
og deres samspil med den kompetente 
myndighed og med den regulerende 
myndighed, hvor dette er relevant 

2) defineres alle markedsdeltagernes rolle 
og ansvarsområder og deres samspil med 
den kompetente myndighed og med den 
regulerende myndighed, hvor dette er 
relevant 

Or. en

Ændringsforslag 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) defineres naturgasselskabers og 
industrikunders rolle og ansvarsområder 
og deres samspil med den kompetente 
myndighed og med den regulerende 
myndighed, hvor dette er relevant

2) defineres alle markedsdeltagernes rolle 
og ansvarsområder og deres samspil med 
den kompetente myndighed og med den 
regulerende myndighed, hvor dette er 
relevant

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 markeret og bør genindsættes. I en nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke 
længere er tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase 
kan markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt. 
Omkostningerne ved de ikke-markedsbaserede mekanismer skal beregnes på holdbar vis og 
mekanismerne anvendt i mægling med berørte tredjelande skal ligeledes beskrives.
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Ændringsforslag 345
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) defineres den kompetente myndigheds 
rolle og ansvarsområder

3) foreslås en definition af den 
kompetente myndigheds rolle og 
ansvarsområder, idet medlemsstater dog 
kan fortsætte styringen af deres 
forsyningssikkerhed og fortsat har ret til 
at vælge ordninger og instrumenter til 
sikring af deres forsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 346
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) defineres den kompetente myndigheds
rolle og ansvarsområder

3) defineres rolle og ansvarsområder for 
den kompetente myndighed og de øvrige 
myndigheder, der er tildelt opgaver jf. 
artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Or. en

Ændringsforslag 347
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) fastlægges detaljerede procedurer, som 
skal følges for hvert kriseniveau, herunder 
ordninger for informationsstrømme

4) fastlægges detaljerede procedurer i 
overensstemmelse med de andre nationale 
planer, som skal følges for hvert 
kriseniveau, herunder ordninger for 
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informationsstrømme

Or. en

Ændringsforslag 348
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) udpeges en kriseleder eller et krisehold, 
og dennes/dettes rolle defineres 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 6-10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) fastslås bidraget fra de markedsbaserede 
foranstaltninger, som er opført i bilag II, 
med henblik på at tackle situationen på 
alarmniveauet og afbøde konsekvenserne 
på nødsituationsniveauet

6) fastslås bidraget fra de markedsbaserede 
foranstaltninger, som er opført i bilag II, 
med henblik på at tackle situationen på 
alarmniveauet i videst muligt omfang og 
så længe som muligt og afbøde 
konsekvenserne på nødsituationsniveauet

7) fastslås bidraget fra andre 
foranstaltninger end markedsbaserede 
foranstaltninger, som planlægges, eller som 
skal gennemføres for 
nødsituationsniveauet, jf. bilag III, og 
vurderes, i hvilket omfang der er behov for 
andre foranstaltninger end 
markedsbaserede foranstaltninger for at 
tackle krisen, vurdere konsekvenserne af 
disse og definere procedurer for 
gennemførelsen af disse

7) fastslås bidraget fra og relative værdi af
andre foranstaltninger end 
markedsbaserede foranstaltninger på 
baggrund af gennemskuelige cost-benefit-
analyser, som planlægges, eller som skal 
gennemføres for nødsituationsniveauet, jf. 
bilag III, på grundlag af en gennemskuelig 
cost-benefit-analyse og vurderes, i hvilket 
omfang der er behov for andre 
foranstaltninger end markedsbaserede 
foranstaltninger for at tackle krisen, 
vurdere konsekvenserne af disse og 
definere procedurer for gennemførelsen af 
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disse, idet ikke-markedsbaserede 
foranstaltninger kun anvendes som sidste 
udvej til sikring af forsyningssikkerheden

8) beskrives de mekanismer, der benyttes 
til at samarbejde med andre medlemsstater 
for hvert kriseniveau

8) beskrives de mekanismer, der benyttes, 
og markedsdeltagernes rolle vedrørende 
samarbejdet med andre medlemsstater for 
hvert kriseniveau
8a) beskrives de mekanismer, der benyttes 
for at iværksætte mægling med berørte 
tredjelande

9) udspecificeres 
rapporteringsforpligtelser, som pålægges 
naturgasselskaber på alarm- og 
nødsituationsniveauet

9) udspecificeres 
rapporteringsforpligtelser, som pålægges 
naturgasselskaber på alarm- og 
nødsituationsniveauet

10) opstilles en liste over forud fastsatte 
foranstaltninger med sigte på at stille gas til 
rådighed i tilfælde af en nødsituation, 
herunder kompensationsordninger og 
handelsaftaler mellem de parter, som 
deltager i sådanne foranstaltninger. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
aftaler på tværs af landegrænser mellem 
medlemsstater og/eller naturgasselskaber.

10) opstilles en liste over forud fastsatte 
foranstaltninger, der fastsættes i tæt 
samarbejde med markedsdeltagerne, med 
sigte på at stille gas til rådighed i tilfælde 
af en nødsituation.

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 markeret og bør genindsættes. I en nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke 
længere er tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase 
kan markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt. 
Omkostningerne ved de ikke-markedsbaserede mekanismer skal beregnes på holdbar vis og 
mekanismerne anvendt i mægling med berørte tredjelande skal ligeledes beskrives.

Ændringsforslag 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) beskrives de mekanismer, der benyttes 
for at iværksætte mægling med berørte 
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tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tre overordnede kriseniveauer 
defineres på følgende måde:

2. De tre overordnede kriseniveauer 
defineres på følgende måde:

1) Varslingsniveau (varsling): når der 
foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige 
oplysninger – eventuelt udløst af en 
varslingsmekanisme – om, at der kan 
indtræffe en hændelse, som vil forringe
forsyningsforholdene.

1) Varslingsniveau (varsling): når 
konkrete, seriøse og pålidelige oplysninger 
tyder på, at forsyningsforholdene kan 
blive forringet på kort sigt. Markedet 
forventes at løse problemet uden den 
kompetente myndigheds indgriben.

2) Alarmniveau (alarmering): når en 
afbrydelse af forsyningerne eller en 
usædvanlig høj efterspørgsel forekommer, 
men markedet stadig er i stand til at 
håndtere situationen uden den 
kompetente myndigheds indgriben.

2) Alarmniveau (alarmering): når der
forekommer en afbrydelse af 
forsyningerne eller en usædvanlig høj 
efterspørgsel, der endnu ikke er så 
omfattende, at det berettiger til erklæring 
af en nødsituation som omhandlet i nr. 3).
Markedet forventes at løse problemet uden 
den kompetente myndigheds indgriben.

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
en usædvanlig høj efterspørgsel 
forekommer, eller når forsyningen via den 
største infrastruktur eller fra den største 
kilde afbrydes, og der er en reel risiko for, 
at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 
instrumenter alene.

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
forsyningen afbrydes eller der 
forekommer en usædvanlig høj 
efterspørgsel, og der er tegn på, at 
markedsbaserede mekanismer alene ikke 
længere kan sikre forsyningerne til de 
beskyttede kunder. Den kompetente 
myndighed må gribe ind inden for 
rammerne af nødplanen. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-
markedsbaserede mekanismer operere 
parallelt.

Or. en
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Begrundelse

Hvert niveau bør forklares i detaljer og der skal tydeligt kunne skelnes imellem dem for at 
undgå forvirring i tilfælde af en nødsituation og for at genetablere den tresidige tilgang, der 
er formuleret i direktivet fra 2004 (1: selskaber, 2: medlemsstater, 3: Kommissionen). I løbet 
af de to første krisefaser forventes det, at markedet fuldt ud kan løse problemet, men i 
forbindelse med en reel krise/nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke længere er 
tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt.

Ændringsforslag 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tre overordnede kriseniveauer 
defineres på følgende måde:

2. De tre overordnede kriseniveauer 
defineres på følgende måde:

1) Varslingsniveau (varsling): når der 
foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige 
oplysninger – eventuelt udløst af en 
varslingsmekanisme – om, at der kan 
indtræffe en hændelse, som vil forringe 
forsyningsforholdene.

1) Varslingsniveau (varsling): når 
konkrete, seriøse og pålidelige oplysninger 
tyder på, at forsyningsforholdene kan 
blive forringet på kort sigt. Markedet 
forventes at løse problemet uden den 
kompetente myndigheds indgriben.

2) Alarmniveau (alarmering): når en 
afbrydelse af forsyningerne eller en 
usædvanlig høj efterspørgsel forekommer, 
men markedet stadig er i stand til at 
håndtere situationen uden den kompetente 
myndigheds indgriben.

2) Alarmniveau (alarmering): når der
forekommer en afbrydelse af 
forsyningerne eller en usædvanlig høj 
efterspørgsel, der endnu ikke er så 
omfattende, at det berettiger til erklæring 
af en nødsituation som omhandlet i nr. 3).
Markedet forventes at løse problemet uden 
den kompetente myndigheds indgriben.

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
en usædvanlig høj efterspørgsel 
forekommer, eller når forsyningen via den 
største infrastruktur eller fra den største 
kilde afbrydes, og der er en reel risiko for, 
at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 
instrumenter alene.

3) Nødsituationsniveau (nødsituation):
når forsyningen afbrydes eller der 
forekommer en usædvanlig høj 
efterspørgsel, og der er tegn på, at 
markedsbaserede mekanismer alene ikke 
længere kan sikre forsyningerne til de 
beskyttede kunder. Den kompetente 
myndighed må gribe ind inden for 
rammerne af nødplanen. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-
markedsbaserede mekanismer operere 
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parallelt.

Or. en

Begrundelse

Hvert niveau bør forklares i detaljer og der skal tydeligt kunne skelnes imellem dem for at 
undgå forvirring i tilfælde af en nødsituation og for at genetablere den tresidige tilgang, der 
er formuleret i direktivet fra 2004 (1: selskaber, 2: medlemsstater, 3: Kommissionen). I løbet 
af de to første krisefaser forventes det, at markedet fuldt ud kan løse problemet, men i 
forbindelse med en reel krise/nødsituation, hvor markedsmekanismerne ikke længere er 
tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne tage affære. I denne fase kan 
markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt.

Ændringsforslag 353
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tre overordnede kriseniveauer 
defineres på følgende måde:

2. De to overordnede kriseniveauer 
defineres på følgende måde:

1) Varslingsniveau (varsling): når der 
foreligger konkrete, alvorlige og 
pålidelige oplysninger – eventuelt udløst 
af en varslingsmekanisme – om, at der 
kan indtræffe en hændelse, som vil 
forringe forsyningsforholdene.
2) Alarmniveau (alarmering): når en 
afbrydelse af forsyningerne eller en 
usædvanlig høj efterspørgsel forekommer, 
men markedet stadig er i stand til at 
håndtere situationen uden den kompetente 
myndigheds indgriben.

1) Alarmniveau (alarmering): når en 
afbrydelse af forsyningerne forekommer, 
men markedet stadig er i stand til at 
håndtere situationen uden den kompetente 
myndigheds indgriben.

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
en usædvanlig høj efterspørgsel 
forekommer, eller når forsyningen via den 
største infrastruktur eller fra den største
kilde afbrydes, og der er en reel risiko for,
at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 
instrumenter alene. 

2) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
forsyningen via den største infrastruktur 
afbrydes, og der er en reel risiko for, at 
standarden for forsyning af de beskyttede 
kunder ikke længere kan opfyldes med 
markedsbaserede instrumenter alene.
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Or. de

Begrundelse

Det tidlige varslingsniveau forekommer overflødigt, idet selv en forsyningsafbrydelse på 
andet niveau kan håndteres i foretagendernes regi. Statslig indgriben – som en sidste udvej –
er kun tilladt, hvis naturgasforsyningen ikke længere kan sikres ad markedsbaseret, 
kommerciel vej.

Ændringsforslag 354
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Varslingsniveau (varsling): når der 
foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige 
oplysninger – eventuelt udløst af en 
varslingsmekanisme – om, at der kan 
indtræffe en hændelse, som vil forringe 
forsyningsforholdene.

1) Varslingsniveau (varsling): når der 
foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige 
oplysninger – eventuelt udløst af en 
varslingsmekanisme – om, at der kan 
indtræffe en hændelse, som vil forringe 
forsyningsforholdene. Så længe 
problemerne løses af markedet, griber den 
kompetente myndighed ikke ind.

Or. en

Ændringsforslag 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
en usædvanlig høj efterspørgsel 
forekommer, eller når forsyningen via den 
største infrastruktur eller fra den største 
kilde afbrydes, og der er en reel risiko for, 
at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
en usædvanlig høj efterspørgsel 
forekommer, eller når forsyningen via den 
største infrastruktur eller fra den største 
kilde afbrydes, eller der er en reel risiko 
for, at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 
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instrumenter alene. instrumenter alene.

Or. en

Ændringsforslag 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nødplanen skal sikre, at adgangen på 
tværs af landegrænser til lagerfaciliteterne 
også opretholdes i nødsituationer.
Nødplanen må ikke indføre 
foranstaltninger, der uberettiget begrænser 
gasstrømmen på tværs af landegrænser. 

3. Medlemsstaten og den kompetente 
myndighed, der indgår i nødplanen, skal 
sikre, at adgangen på tværs af landegrænser 
til kontraktbaserede 
lagerfacilitetsressourcer opretholdes for
de kontraherende parter, også i tilfælde af 
nødsituationer. Medlemsstaterne og den 
kompetente myndighed må ikke indføre 
foranstaltninger, der uberettiget begrænser 
strømmen af gasmængder, der er omfattet 
af en kontrakt, på tværs af landegrænser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have en præcis ansvarsfordeling mellem de forskellige interessehavere. Dette 
er af særlig afgørende betydning i særligt alvorlige kriseperioder, hvor flere medlemsstater er 
berørt og markedsmekanismerne alene ikke længere rækker til at håndtere situationen. 
Kommercielle kontrakter skal også overholdes i nødsituationer.

Ændringsforslag 357
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nødplanen skal sikre, at adgangen på 
tværs af landegrænser til lagerfaciliteterne 
også opretholdes i nødsituationer. 
Nødplanen må ikke indføre 

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

indføre foranstaltninger, der uberettiget 
begrænser gasstrømmen på tværs af 
landegrænser.

Or. en

Ændringsforslag 358
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Nødplanen skal også fastlægge de 
nødvendige foranstaltninger, der skal 
træffes i tilfælde af en nødsituation, for at 
afbøde virkningen af en afbrydelse i 
gasforsyningen til elektricitets og 
fjernvarmeforsyningen til beskyttede 
kunder. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom gas i mange medlemsstater er det foretrukne brændstof til elektricitets- såvel som 
varmeproduktion, bør nødplanen også indeholde bestemmelser om de nødvendige 
foranstaltninger til afbødning af følgerne af en afbrydelse i gasforsyningen til elektricitets- og 
fjernvarmeforsyningen. Det skal sikre, at beskyttede kunder ikke udsættes for strømafbrydelse 
eller kulde på grund af en gaskrise.

Ændringsforslag 359
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Nødplanen skal også fastlægge de 
nødvendige foranstaltninger, der skal 
træffes i tilfælde af en nødsituation for at 
afbøde virkningen af en afbrydelse i 
gasforsyningen til elektricitets og 
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fjernvarmeforsyningen til beskyttede 
kunder. 

Or. en

Ændringsforslag 360
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter 
medlemsstatens kompetente myndighed 
hurtigst muligt Kommissionens 
overvågnings- og informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

4. Den kompetente myndighed er 
bemyndiget til at erklære en nødsituation 
og fastslå kriseniveauet. Den oplyser 
øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger, 
især vedrørende de foranstaltninger, den 
påtænker at træffe i medfør af stk. 4. Den 
kompetente myndighed følger de i 
nødplanen fastsatte foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de foranstaltninger, der henvises til i artikel 9, stk. 4 og 5, er 
sammenhængende, ikke er overflødige og begrunder de skridt, der tages, i logisk rækkefølge. 

Ændringsforslag 361
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
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anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Idet gaskoordinationsgruppen er sammensat af forskellige interessehavere (repræsentanter 
for gasindustrien, ENTSO-G, de nationale kompetente myndigheder og ACER) må den anses 
for at være det mest hensigtsmæssige forum for drøftelser, udveksling af erfaringer og 
formelle høringer af og samordning med interessehaverne. Følgelig bør 
gaskoordinationsgruppen fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende 
forsyningssikkerhed. Til dette formål bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt inddrages i 
overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Idet gaskoordinationsgruppen er sammensat af forskellige interessehavere (repræsentanter 
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for gasindustrien, ENTSO-G, de nationale kompetente myndigheder og ACER) må den anses 
for at være det mest hensigtsmæssige forum for drøftelser, udveksling af erfaringer og 
formelle høringer af og samordning med interessehaverne. 

Følgelig bør gaskoordinationsgruppen fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende 
forsyningssikkerhed. Til dette formål bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt inddrages i 
overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 363
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. en

Ændringsforslag 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
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medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Idet gaskoordinationsgruppen er sammensat af forskellige interessehavere (repræsentanter 
for gasindustrien, ENTSO-G, de nationale kompetente myndigheder og ACER) må den anses 
for at være det mest hensigtsmæssige forum for drøftelser, udveksling af erfaringer og 
formelle høringer af og samordning med interessehaverne. Følgelig bør 
gaskoordinationsgruppen fremme samordningen af foranstaltninger vedrørende 
forsyningssikkerhed. Til dette formål bør gaskoordinationsgruppen regelmæssigt inddrages i 
overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom gaskoordinationsgruppen er bedst egnet til at vurdere gasforsyningssituationen og 
udgør en passende ramme om samarbejdet mellem industrien, nationale embedsmænd og 
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embedsmænd fra Kommissionen, bør Kommissionen rådføre sig med denne gruppe, inden den 
erklærer nødsituation eller træffer nogen foranstaltninger, og den bør være bundet af 
gruppens beslutninger. Gaskoordinationsgruppen bør endvidere styrkes med flere medlemmer 
fra gasindustrien og storforbrugende industriforetagender.

Ændringsforslag 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser
den øjeblikkeligt Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Det er glædeligt, at gaskoordinationsgruppen opretholdes i forslaget til forordning. Eftersom 
det bør fungere som meget mere end blot et rådgivningsorgan, bør Kommissionen nøje 
inddrage alle interessehavere i beslutningsprocessen vedrørende den præcise sammensætning 
af gruppen. Eftersom gaskoordinationsgruppen er bedst egnet til at vurdere 
gasforsyningssituationen og udgør en passende ramme om samarbejdet mellem industrien, 
nationale embedsmænd og embedsmænd fra Kommissionen, bør Kommissionen rådføre sig 
med denne gruppe, inden den erklærer nødsituation eller træffer nogen foranstaltninger, og 
den bør være bundet af gruppens beslutninger.
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Ændringsforslag 367
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger. I 
en nødsituation, som kan munde ud i en 
anmodning om bistand fra EU og dennes 
medlemsstater, underretter medlemsstatens 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom gaskoordinationsgruppen er bedst egnet til at vurdere gasforsyningssituationen og 
udgør en passende ramme om samarbejdet mellem industrien, nationale embedsmænd og 
embedsmænd fra Kommissionen, bør Kommissionen rådføre sig med denne gruppe, inden den 
erklærer nødsituation eller træffer nogen foranstaltninger, og den bør være bundet af 
gruppens beslutninger. Gaskoordinationsgruppen bør endvidere styrkes med flere medlemmer 
fra gasindustrien og storforbrugende industriforetagender.

Ændringsforslag 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om, at en 
medlemsstat har udstedt en varsling af 
geopolitiske årsager, eller det meddeles, så 
vidt muligt via varslingsmekanismen, at 
der foreligger en trussel om afbrydelse af 
gasforsyningerne af geopolitiske årsager, 



PE438.242v01-00 20/107 AM\802059DA.doc

DA

træffer EU, repræsenteret ved 
Kommissionens næstformand/Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
(Kommissionens næstformand/Unionens 
højtstående repræsentant), passende 
diplomatiske foranstaltninger. De 
foranstaltninger, Kommissionens 
næstformand/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik træffer, må ikke 
indvirke på det indre markeds funktion.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at relevante diplomatiske foranstaltninger i forhold til tredjelande, der 
leverer gas eller fungerer som transitlande, træffes på et så tidligt stadium som muligt, hvis 
der er fare for afbrydelse af gasforsyningerne af geopolitiske årsager. Disse foranstaltninger 
bør ikke indvirke på det indre markeds funktion.

Ændringsforslag 369
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den kompetente myndighed 
erklærer en nødsituation, følger den de 
forud fastsatte foranstaltninger som 
defineret i nødplanen og oplyser 
øjeblikkeligt Kommissionen om bl.a. de 
foranstaltninger, den påtænker at træffe i 
medfør af artikel 9, stk. 1. Kommissionen 
kan indkalde gaskoordinationsgruppen.

5. I tilfælde af en nødsituation, som kan 
munde ud i en anmodning om bistand fra 
EU og dennes medlemsstater, underretter 
den pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed hurtigst muligt 
Kommissionens overvågnings- og 
informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet. Kommissionen 
kan indkalde gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de foranstaltninger, der henvises til i artikel 9, stk. 4 og 5, er 
sammenhængende, ikke er overflødige og begrunder de skridt, der tages, i logisk rækkefølge. 
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Ændringsforslag 370
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. 
Kommissionen kan bl.a. anmode den 
kompetente myndighed om at ændre 
foranstaltninger, som pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaber, og 
ophæve dens erklæring af en 
nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 371
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den 
efter Kommissionens opfattelse ikke, eller 
ikke længere, er berettiget.

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber.
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Or. el

Begrundelse

I sin nuværende form kan bestemmelsen give anledning til tvivl vedrørende sikkerheden ved 
driften af transmissions- og distributionssystemer, som alene sorterer under den kompetente 
myndighed.

Ændringsforslag 372
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

6. Kommissionen verificerer inden for tre 
dage, hvorvidt erklæringen af en 
nødsituation opfylder de i stk. 2 fastsatte 
kriterier.

Hvis den kompetente myndighed i en 
medlemsstat, hvor der er erklæret 
nødsituation, vælger at træffe 
foranstaltninger, der ikke indgår i 
nødplanen, kan Kommissionen verificere,
hvorvidt dette er berettiget og ikke lægger
en urimelig byrde på naturgasselskaberne 
og det indre markeds funktion. 
Kommissionen kan bl.a. anmode den 
kompetente myndighed om at ændre 
foranstaltninger, som udgør en urimelig 
byrde for naturgasselskaber, og ophæve 
dens erklæring af en nødsituation, hvis den 
efter Kommissionens opfattelse ikke, eller 
ikke længere, er berettiget.

Or. en
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Ændringsforslag 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

6. Kommissionen verificerer inden for tre 
dage, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan konsultere gaskoordinationsgruppen i 
sådanne sager. Kommissionen kan bl.a. 
anmode den kompetente myndighed om at 
ændre foranstaltninger, som pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaber, og 
ophæve dens erklæring af en nødsituation, 
hvis den efter Kommissionens opfattelse 
ikke, eller ikke længere, er berettiget.

Or. en

Begrundelse

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Ændringsforslag 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 

6. Kommissionen verificerer inden for fire 
dage, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
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urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan konsultere gaskoordinationsgruppen i 
sådanne sager. Kommissionen kan bl.a. 
anmode den kompetente myndighed om at 
ændre foranstaltninger, som pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaber, og 
ophæve dens erklæring af en nødsituation, 
hvis den efter Kommissionens opfattelse 
ikke, eller ikke længere, er berettiget.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af krise kan en uge være for lang tid. Idet gaskoordinationsgruppen er sammensat af 
forskellige interessehavere (repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER) må den anses for at være det mest hensigtsmæssige forum 
for drøftelser, udveksling af erfaringer og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne.  Følgelig bør gaskoordinationsgruppen fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt inddrages i overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser.

Ændringsforslag 375
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

6. Kommissionen verificerer inden for fire 
dage, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan konsultere gaskoordinationsgruppen i 
sådanne sager. Kommissionen kan bl.a. 
anmode den kompetente myndighed om at 
ændre foranstaltninger, som pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaber, og 
ophæve dens erklæring af en nødsituation, 
hvis den efter Kommissionens opfattelse 
ikke, eller ikke længere, er berettiget.
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Or. en

Ændringsforslag 376
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen verificerer inden for én 
uge, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

6. Kommissionen verificerer inden for 48 
timer, at erklæringen af en nødsituation er 
berettiget, og at den ikke pålægger en 
urimelig byrde på naturgasselskaberne og 
det indre markeds funktion. Kommissionen 
kan bl.a. anmode den kompetente 
myndighed om at ændre foranstaltninger, 
som pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaber, og ophæve dens 
erklæring af en nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

Or. en

Ændringsforslag 377
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De foranstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en nødsituation, på regionalt 
plan eller på EU-plan, skal sikre rimelig 
og ligelig kompensation til fordel for de 
naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltningerne.

Or. en
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Ændringsforslag 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De foranstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en nødsituation, på regionalt 
plan eller på EU-plan, skal sikre rimelig 
og ligelig kompensation til fordel for de 
naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

En rimelig og ligelig kompensation til de naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltninger, der indføres som følge af en nødsituation, er i tråd med den 
markedsbaserede, ikke-forskelsbehandlende tilgang, som forslaget til forordning er baseret 
på.

Ændringsforslag 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De foranstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en nødsituation, på regionalt 
plan eller på EU-plan, skal sikre rimelig 
og ligelig kompensation til fordel for de 
naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

En rimelig og ligelig kompensation til de naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltninger, der indføres som følge af en nødsituation, er i tråd med den 
markedsbaserede, ikke-forskelsbehandlende tilgang, som forslaget til forordning er baseret 
på.
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Ændringsforslag 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De foranstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en nødsituation, på regionalt 
plan eller på EU-plan, skal sikre rimelig 
og ligelig kompensation til fordel for de 
naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

En rimelig og ligelig kompensation til de naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltninger, der indføres som følge af en nødsituation, er i tråd med den 
markedsbaserede, ikke-forskelsbehandlende tilgang, som forslaget til forordning er baseret 
på.

Ændringsforslag 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De foranstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en nødsituation, på regionalt 
plan eller på EU-plan, skal sikre rimelig 
og ligelig kompensation til fordel for de 
naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

En rimelig og ligelig kompensation til de naturgasforetagender, der er berørt af 
foranstaltninger, der indføres som følge af en nødsituation, er i tråd med den 
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markedsbaserede, ikke-forskelsbehandlende tilgang, som forslaget til forordning er baseret 
på.

Ændringsforslag 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Nødplanen skal opdateres hvert andet 
år på grundlag af resultaterne af den i 
artikel 8 omtalte risikovurdering.

Or. it

Ændringsforslag 383
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan efter høring af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 10 
% af sin daglige gasimport fra tredjelande 
ifølge ENTSO-G's beregninger. Efter en 
verifikation i henhold til artikel 9, stk. 6, 
erklærer Kommissionen en nødsituation på 
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

1. De tre overordnede EU-kriseniveauer 
defineres på følgende måde: 

1) EU-dækkende tidligt varslingsniveau 
(tidlig varsling på EU-niveau). 
Kommissionen erklærer tidlig varsling på 
EU-niveau efter anmodning fra mindst én 



AM\802059DA.doc 29/107 PE438.242v01-00

DA

kompetent myndighed, eller når de 
forudsætninger for indgriben, der er 
fastsat i mindst én aftale under den i 
artikel 3a, stk. 2, nævnte tidlige 
varslingsmekanisme, er opfyldt. Ved en 
tidlig varsling på EU-niveau afbøder 
Kommissionen og den høje repræsentant 
de tilstedeværende risici ved hjælp af 
EU's eksterne energipolitik.
2) EU-dækkende alarmniveau (alarm på 
EU-niveau). Kommissionen erklærer 
alarm på EU-niveau efter anmodning fra 
mindst én kompetent myndighed. Ved en 
alarm på EU-niveau anmoder 
Kommissionen om indgriben med henblik 
på at håndtere en afbrydelse af 
forsyningen eller en usædvanlig høj 
efterspørgsel gennem udvidet EU-
samordning af de markedsbaserede 
foranstaltninger, der er anført i bilag II.  
3) Kommissionen erklærer en nødsituation 
på EU-niveau, når mere end én kompetent 
myndighed har erklæret en nødsituation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, eller hvis EU
mister mere end 10 % af sin daglige 
gasimport fra tredjelande ifølge ENTSO-
G's beregninger. Kommissionen erklærer 
efter anmodning fra en kompetent 
myndighed en nødsituation på EU-niveau
for specifikke berørte geografiske områder, 
der omfatter mere end én medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 384
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 

1. Kommissionen erklærer en nødsituation 
på EU-niveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
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eller hvis Fællesskabet mister mere end 10 
% af sin daglige gasimport fra tredjelande 
ifølge ENTSO-G's beregninger. Efter en 
verifikation i henhold til artikel 9, stk. 6,
erklærer Kommissionen en nødsituation 
på fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

nødsituation efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, eller hvis EU 
mister mere end 20 % af sin daglige 
gasimport fra tredjelande ifølge ENTSO-
G's beregninger. Kommissionen kan 
erklære en nødsituation på EU-niveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat, hvis en 
kompetent myndighed fra den berørte 
region har erklæret en nødsituation, eller 
den berørte geografiske region mister 
mere end 10 % af sin daglige gasimport 
fra tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger.

Or. en

Begrundelse

Det er ofte mere virkningsfuldt at benytte nationale eller regionale organer så længe som 
muligt, idet aktørerne på disse niveauer sædvanligvis er bedre orienteret om de herskende 
problemer og forhold, end Kommissionen kan være på EU-niveau. Derfor skal muligheden 
for at erklære en regionalt afgrænset nødsituation på EU-niveau styrkes. Samtidig kan 
tærskelen for udløsning af en EU-dækkende nødsituation således hæves.

Ændringsforslag 385
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på 
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 

1. Kommissionen kan efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis EU mister mere end 20 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande, i det 
omfang markedsmekanismerne ikke kan 
opveje faldet i gasimporten.
Kommissionen kan efter anmodning fra 
en kompetent myndighed og efter 
konsultation af gaskoordinationsgruppen
erklære en nødsituation på EU-niveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
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specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

omfatter mere end én medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

ENTSO-G kan ikke beregne tabet af gasimport, idet transmissionssystemoperatørerne som 
følge af den regnskabsmæssige adskillelse ikke ligger inde med disse oplysninger. Kun 
gaskunder, der modtager gas som følge af en importkontrakt, er bekendt med disse tal, og det 
står på dette stadie ikke klart, hvem der forventes at kunne beregne et tab på over 10 % af 
EU's daglige gasimport. Gaskoordinationsgruppen må derfor anses for den relevante 
ekspertgruppe, idet alle større interessehavere er repræsenteret her (gasindustrieksperter, 
ENTSO-G, ACER og offentlige organer).

Ændringsforslag 386
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 
9, stk. 6, erklærer Kommissionen også en 
nødsituation på fællesskabsniveau, hvis 
mere end én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

1. Kommissionen kan efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen og på basis af 
resultaterne af denne konsultation erklære 
en nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis EU mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande ifølge 
ENTSO-G's beregninger, for så vidt at der 
er risiko for, at beskyttede forbrugere ikke 
længere kan forsynes som følge af 
markedsmekanismerne eller nationale 
foranstaltninger. Kommissionen kan i 
sådanne tilfælde erklære en nødsituation 
på EU-niveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Naturgassens betydning i de forskellige medlemsstater, udbygningen af infrastrukturen og 
graden af sammenkobling af netværker mellem nabolande varierer så meget, at ethvert 
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tilfælde af afbrydelse af forsyningen bør drøftes af en ekspertgruppe, inden der træffes 
foranstaltninger. Gaskoordinationsgruppen er i den forbindelse den oplagte kandidat, og 
gruppens rolle bør derfor udvides.

Ændringsforslag 387
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen en nødsituation på 
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

1. Kommissionen erklærer en nødsituation 
på EU-niveau, når mere end én kompetent 
myndighed, eller en kompetent myndighed 
i en medlemsstat uden adgang til EU's 
gasnetværk og afhængighed af én enkelt 
gasleverandør, har erklæret en 
nødsituation i henhold til artikel 9, stk. 6, 
eller hvis EU mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande ifølge 
ENTSO-G's skøn.

Kommissionen kan efter anmodning fra 
en kompetent myndighed erklære en 
nødsituation på EU-niveau for specifikke 
berørte geografiske områder, der omfatter 
mere end én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der skal kunne erklæres en nødsituation på EU-niveau i tilfælde, hvor én medlemsstats 
gasforsyning afbrydes. I Litauen, for eksempel, ville en afbrydelse af gasforsyningen aldrig 
udgøre de omtalte 10 % af EU's import.

Ændringsforslag 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 1. Kommissionen kan efter konsultation af 
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nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af mindst to kompetente 
myndigheder i den berørte region, eller 
hvis EU mister mere end 20 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande 
sammenlignet med de planlagte 
importmængder, som ENTSO-G har
beregnet. Efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på
EU-niveau, hvis mere end to kompetente 
myndigheder har erklæret en nødsituation 
efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på EU-niveau for specifikke 
berørte geografiske områder, der omfatter 
mere end én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Den seneste krise har vist, at gasforetagender selv kan håndtere tab på over 
10 % af EU's import uden vanskeligheder, hvis den nødvendige infrastruktur er til stede. De 
10 % bør derfor sættes op til mindst 20 %. 

Ændringsforslag 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Efter en verifikation i 

1. Kommissionen kan efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af mindst to kompetente 
myndigheder, eller hvis EU mister mere 
end 20 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande sammenlignet med de 
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henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen en nødsituation på 
Fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

planlagte importmængder, som ENTSO-G 
har beregnet. Efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på
EU-niveau, hvis mere end to kompetente 
myndigheder har erklæret en nødsituation 
efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på EU-niveau for specifikke 
berørte geografiske områder, der omfatter 
mere end én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne.  Den seneste krise har vist, at gasforetagender selv kan håndtere tab på 
over 10 % af EU's import uden vanskeligheder, hvis den nødvendige infrastruktur er til stede. 
De 10 % bør derfor sættes op til mindst 20 %.

Ændringsforslag 390
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på 
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 

1. Kommissionen kan efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af mindst to kompetente 
myndigheder, eller hvis EU mister mere 
end 20 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande sammenlignet med de 
planlagte importmængder, som ENTSO-G 
har beregnet. Efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på
EU-niveau, hvis mere end to kompetente 
myndigheder har erklæret en nødsituation 
efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
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omfatter mere end én medlemsstat. stk. 6. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på EU-niveau for specifikke 
berørte geografiske områder, der omfatter 
mere end én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen bør i sin egenskab af ekspertgruppe med repræsentation fra de 
berørte parter konsulteres i en krisesituation. Der skal kun erklæres en nødsituation på EU-
niveau i ekstraordinære tilfælde, og betingelserne for en sådan erklæring bør være strenge, 
således at unødvendige kriseerklæringer undgås.

Ændringsforslag 391
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på 
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

1. Kommissionen kan efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af mindst to kompetente 
myndigheder i den berørte region, eller 
hvis EU mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande 
sammenlignet med de planlagte 
importmængder, som ENTSO-G har
beregnet. Efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på
EU-niveau, hvis mere end to kompetente 
myndigheder har erklæret en nødsituation 
efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på EU-niveau for specifikke 
berørte geografiske områder, der omfatter 
mere end én medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen bør i sin egenskab af ekspertgruppe med repræsentation fra de 
berørte parter konsulteres i en krisesituation. Der skal kun erklæres en nødsituation på EU-
niveau i ekstraordinære tilfælde, og betingelserne for en sådan erklæring bør være strenge, 
således at unødvendige kriseerklæringer undgås.

Ændringsforslag 392
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på 
fællesskabsniveau, hvis mere end én 
kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

1. Kommissionen kan efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af mindst to kompetente 
myndigheder i den berørte region, eller 
hvis EU mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande 
sammenlignet med de planlagte 
importmængder, som ENTSO-G har
beregnet. Efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på
EU-niveau, hvis mere end to kompetente 
myndigheder har erklæret en nødsituation 
efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på EU-niveau for specifikke 
berørte geografiske områder, der omfatter 
mere end én medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 
9, stk. 6, erklærer Kommissionen også en 
nødsituation på fællesskabsniveau, hvis 
mere end én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

1. Kommissionen erklærer en nødsituation 
på EU-niveau, hvis mere end én kompetent 
myndighed har erklæret en nødsituation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, eller hvis EU
mister en betydelig andel af sin daglige 
gasimport fra tredjelande ifølge ENTSO-
G's beregninger, og som 
markedsmekanismerne ikke kan 
kompensere for. Kommissionen kan efter 
anmodning fra en kompetent myndighed
erklære en nødsituation på EU-niveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun erklæres en nødsituation på EU-niveau, når nationale og markedsbaserede 
foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at imødegå gasafbrydelsen.

Ændringsforslag 394
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen en 

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis EU mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande eller 
mere end 50 % af den daglige gasimport 
til en enkelt medlemsstat ifølge ENTSO-
G's beregninger. Efter en verifikation i 
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nødsituation på fællesskabsniveau, hvis 
mere end én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen en nødsituation på EU-
niveau, hvis mere end én kompetent 
myndighed har erklæret en nødsituation. 
Kommissionen kan erklære en nødsituation 
på EU-niveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

Or. hu

Begrundelse

Ud over faldet på 10 % af importen kan det også forekomme, at den samlede gasimport til en 
medlemsstat ophører, uden at dette udløser en nødsituation på EU-niveau. Derfor er det 
nødvendigt at sikre, at Kommissionen på basis af solidaritetsprincippet har beføjelser til at 
erklære en nødsituation på EU-niveau i ethvert tilfælde, hvor gasforsyningen til en given 
medlemsstat formindskes drastisk.

Ændringsforslag 395
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed,
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen også en 
nødsituation på fællesskabsniveau, hvis 
mere end én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

1. Kommissionen kan efter høring af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau, hvis EU mister 
mere end 20 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen også en 
nødsituation på EU-niveau, hvis mere end 
én kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på EU-niveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom gaskoordinationsgruppen er bedst egnet til at vurdere gasforsyningssituationen og 
udgør en passende ramme om samarbejdet mellem industrien, nationale embedsmænd og 
embedsmænd fra Kommissionen, bør Kommissionen rådføre sig med denne gruppe, inden den 
erklærer nødsituation eller træffer nogen foranstaltninger, og den bør være bundet af 
gruppens beslutninger. Gaskoordinationsgruppen bør endvidere styrkes med flere medlemmer 
fra gasindustrien og storforbrugende industriforetagender.

Ændringsforslag 396
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen også en 
nødsituation på fællesskabsniveau, hvis 
mere end én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

1. Kommissionen kan efter høring af 
gaskoordinationsgruppen erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis EU mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande ifølge 
ENTSO-G's beregninger. Efter en 
verifikation i henhold til artikel 9, stk. 6, 
erklærer Kommissionen også en 
nødsituation på EU-niveau, hvis mere end 
én kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation. Kommissionen kan erklære 
en nødsituation på EU-niveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 

1. Kommissionen erklærer en nødsituation 
på EU-niveau efter anmodning af en 
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anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis Fællesskabet mister mere end 
10 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's beregninger. 
Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen også en 
nødsituation på fællesskabsniveau, hvis 
mere end én kompetent myndighed har 
erklæret en nødsituation. Kommissionen 
kan erklære en nødsituation på 
fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

kompetent myndighed, eller hvis EU
mister mere end 10 % af sin daglige 
gasimport fra tredjelande ifølge ENTSO-
G's beregninger. Efter en verifikation i 
henhold til artikel 9, stk. 6, erklærer 
Kommissionen også en nødsituation på 
EU-niveau, hvis mere end én kompetent 
myndighed har erklæret en nødsituation. 
Kommissionen erklærer en nødsituation på 
EU-niveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter mere 
end én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det forventes, at Kommissionen iværksætter sine foranstaltninger på EU-niveau, når mindst 
én medlemsstat er berørt af afbrydelse af gasforsyningen. Kommissionens rolle bør især bestå 
i at yde politisk bistand. Der henvises til, at de individuelle foranstaltninger vil have en 
regional dimension som følge af den pågældende gasindustris specifikke karakter, og at 
bistand mellem nabolande er mere naturligt end mellem lande fra forskellige regioner. 

Ændringsforslag 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen indkalder 
gaskoordinationsgruppen, så snart den 
erklærer en nødsituation på 
fællesskabsniveau.

2. Kommissionen indkalder 
gaskoordinationsgruppen, så snart:

- der er pålidelige indikationer af, at der 
er risiko for afbrydelse af gasforsyningen, 
muligvis udløst af den tidlige 
varslingsmekanisme
- der erklæres tidlig varsling, alarm eller 
nødsituation i en medlemsstat eller
- der erklæres en nødsituation på EU-
niveau.
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Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen bør indkaldes så tidligt som muligt i tilfælde af en eventuel krise 
med henblik på at sikre effektiv informationsudveksling og støtte en virkningsfuld 
beslutningsproces i krisesituationen. 

Ændringsforslag 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen indkalder 
gaskoordinationsgruppen, så snart den 
erklærer en nødsituation på 
fællesskabsniveau. 

2. (vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau koordinerer Kommissionen de 
kompetente myndigheders foranstaltninger 
gennem gaskoordinationsgruppen, der 
konsulteres, inden der træffes 
beslutninger. Blandt andet sikrer 
Kommissionen, at der udveksles 
oplysninger, og at foranstaltningerne på 
medlemsstatsniveau og regionalt niveau er 
afstemt og virkningsfulde i forhold til EU-
niveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande 
gennem Kommissionens 
næstformand/højtstående repræsentant 
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medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og kommissæren for 
energi. Kommissionen indkalder en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. Kommissionen 
organiserer arbejdet og opgaverne i en 
sådan kriseledelsesgruppe under 
hensyntagen til 
gaskoordinationsgruppens beføjelser. 
Kommissionen sikrer, at 
gaskoordinationsgruppen modtager 
regelmæssige oplysninger om arbejdet i 
kriseledelsesgruppen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 401
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau koordinerer Kommissionen de 
kompetente myndigheders foranstaltninger 
uden at undergrave medlemsstaternes ret 
til at tage ansvaret for deres 
forsyningssikkerhed. Blandt andet 
tilskynder Kommissionen til, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til EU-niveauet, og 
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Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

den koordinerer foranstaltningerne over for 
tredjelande i samråd med disse. 

Or. en

Ændringsforslag 402
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau koordinerer Kommissionen 
medlemsstaternes foranstaltninger i 
samråd med gaskoordinationsgruppen.. 
Blandt andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til EU-niveauet, og 
den koordinerer foranstaltningerne over for 
tredjelande. Kommissionen kan, i samråd 
med gaskoordinationsgruppen indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

Or. de

Begrundelse

Naturgassens betydning i de forskellige medlemsstater, udbygningen af infrastrukturen og 
graden af sammenkobling af netværker mellem nabolande varierer så meget, at ethvert 
tilfælde af afbrydelse af forsyningen bør drøftes af en ekspertgruppe, inden der træffes 
foranstaltninger. Gaskoordinationsgruppe er i den forbindelse den oplagte kandidat, og 
gruppens rolle bør derfor udvides. 
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Ændringsforslag 403
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau sikrer Kommissionen 
koordinationen af de kompetente 
myndigheders nødforanstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til EU-niveauet, og 
kan sikre koordinationen af 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau sikrer Kommissionen 
koordinationen af de kompetente 
myndigheders nødforanstaltninger. Blandt 
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andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til EU-niveauet, og 
den kan sikre koordinationen af
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau sikrer Kommissionen 
koordinationen af de kompetente 
myndigheders nødforanstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til EU-niveauet, og 
den kan sikre koordinationen af
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
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nødsituationen. nødsituationen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau koordinerer Kommissionen de 
kompetente myndigheders foranstaltninger 
efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen..
Blandt andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til EU-niveauet, og 
den koordinerer foranstaltningerne over for 
tredjelande. Kommissionen kan indkalde 
en kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 407
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 
foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau koordinerer Kommissionen de 
kompetente myndigheders foranstaltninger 
efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen.. Blandt andet 
sikrer Kommissionen, at der udveksles 
oplysninger, og at foranstaltningerne på 
medlemsstatsniveau og regionalt niveau er 
afstemt og virkningsfulde i forhold til EU-
niveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

Or. en

Ændringsforslag 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af en nødsituation på 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger. Blandt 
andet sikrer Kommissionen, at der 
udveksles oplysninger, og at 

3. I tilfælde af en nødsituation på EU-
niveau koordinerer Kommissionen de 
kompetente myndigheders foranstaltninger 
efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen.. Blandt andet 
sikrer Kommissionen, at der udveksles 
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foranstaltningerne på medlemsstatsniveau 
og regionalt niveau er afstemt og 
virkningsfulde i forhold til 
fællesskabsniveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

oplysninger, og at foranstaltningerne på 
medlemsstatsniveau og regionalt niveau er 
afstemt og virkningsfulde i forhold til EU-
niveauet, og den koordinerer 
foranstaltningerne over for tredjelande. 
Kommissionen kan indkalde en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 409
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
en foranstaltning, som en kompetent 
myndighed eller et naturgasselskab træffer 
i en nødsituation på EU-niveau, er uegnet 
til at tackle nødsituationen, eller at 
foranstaltningen bringer en anden 
medlemsstats situation i alvorlig fare, kan 
Kommissionen fremsætte en udtalelse til 
den kompetente myndighed. 

Senest tre dage efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
foranstaltning og underretter 
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Kommissionen herom, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så 
fald ændre sin anmodning eller trække 
den tilbage.
Hvis Kommissionen inden for tre dage 
beslutter ikke at ændre sin anmodning 
eller at trække den tilbage, efterkommer 
den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning hurtigst 
muligt. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
en foranstaltning, som en kompetent 
myndighed eller et naturgasselskab træffer 
i en nødsituation på EU-niveau, er uegnet 
til at tackle nødsituationen, eller at 
foranstaltningen bringer en anden 
medlemsstats situation i alvorlig fare, kan 
Kommissionen fremsætte en udtalelse til 
den kompetente myndighed. 

Senest tre dage efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
foranstaltning og underretter 
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Kommissionen herom, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så 
fald ændre sin anmodning eller trække 
den tilbage.
Hvis Kommissionen inden for tre dage 
beslutter ikke at ændre sin anmodning 
eller at trække den tilbage, efterkommer 
den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning hurtigst 
muligt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Senest tre dage efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
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foranstaltning og underretter 
Kommissionen herom, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så 
fald ændre sin anmodning eller trække 
den tilbage.
Hvis Kommissionen inden for tre dage 
beslutter ikke at ændre sin anmodning 
eller at trække den tilbage, efterkommer 
den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning hurtigst 
muligt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 412
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Er Kommissionen i samråd med 
gaskoordinationsgruppen af den 
opfattelse, at en foranstaltning, som en 
medlemsstat eller et naturgasselskab 
træffer i en nødsituation på EU-niveau, er 
uegnet til at tackle nødsituationen, eller at 
foranstaltningen bringer en anden 
medlemsstats situation i alvorlig fare, 
pålægger Kommissionen medlemsstaten
eller naturgasselskabet at ændre sin 
foranstaltning.
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Senest tre dage efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer den 
pågældende kompetente myndighed sin 
foranstaltning og underretter 
Kommissionen herom, eller også redegør 
myndigheden over for Kommissionen for, 
hvorfor den ikke er indforstået med 
anmodningen. Kommissionen kan i så fald 
ændre sin anmodning eller trække den 
tilbage.

Senest tre dage efter underretningen om 
Kommissionens anmodning ændrer 
medlemsstaten sin foranstaltning og 
underretter Kommissionen herom, eller 
også redegør myndigheden over for 
Kommissionen for, hvorfor den ikke er 
indforstået med anmodningen. 
Kommissionen kan i så fald ændre sin 
anmodning eller trække den tilbage.

Hvis Kommissionen inden for tre dage 
beslutter ikke at ændre sin anmodning eller 
at trække den tilbage, efterkommer den 
kompetente myndighed Kommissionens 
anmodning hurtigst muligt. 

Hvis Kommissionen inden for tre dage 
beslutter ikke at ændre sin anmodning eller 
at trække den tilbage, efterkommer 
medlemsstaten Kommissionens 
anmodning hurtigst muligt.

Or. de

Begrundelse

Naturgassens betydning i de forskellige medlemsstater, udbygningen af infrastrukturen og 
graden af sammenkobling af netværker mellem nabolande varierer så meget, at ethvert 
tilfælde af afbrydelse af forsyningen bør drøftes af en ekspertgruppe, inden der træffes 
foranstaltninger. Gaskoordinationsgruppe er i den forbindelse den oplagte kandidat, og 
gruppens rolle bør derfor udvides.

Ændringsforslag 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
en foranstaltning, som en kompetent 
myndighed eller et naturgasselskab træffer 
i en nødsituation på EU-niveau, er uegnet 
til at tackle nødsituationen, eller at 
foranstaltningen bringer en anden 
medlemsstats situation i alvorlig fare, 
pålægger Kommissionen den kompetente 
myndighed eller naturgasselskabet at 
ændre sin foranstaltning. Kommissionens 
anmodning udspecificerer de 
foranstaltninger, som den kompetente 
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myndighed eller naturgasforetagende skal 
træffe for at få det indre marked for gas 
til at fungere igen.

Or. en

Ændringsforslag 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne.  Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres i overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser.
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Ændringsforslag 415
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. 

Ændringsforslag 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

efter behørig hensyntagen til 
gaskoordinationsgruppens udtalelse, den 
kompetente myndighed at ændre sin 
foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Ændringsforslag 417
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 418
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 419
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Inden for en rimelig tidsfrist efter 
underretningen om Kommissionens 
anmodning ændrer den pågældende 
kompetente myndighed sin foranstaltning 
og underretter Kommissionen herom, eller 
også redegør myndigheden over for 
Kommissionen for, hvorfor den ikke er 
indforstået med anmodningen. 
Kommissionen kan i så fald ændre sin 
anmodning eller trække den tilbage.

Or. en
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Ændringsforslag 420
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen inden for tre dage 
beslutter ikke at ændre sin anmodning 
eller at trække den tilbage, efterkommer 
den kompetente myndighed 
Kommissionens anmodning hurtigst 
muligt. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 421
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
de foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder eller naturgasselskaberne 
træffer i en nødsituation på EU-niveau, er 
utilstrækkelige, kan den handle direkte 
ved at gennemføre de foranstaltninger, 
der er anført i bilag II og III, for 
uopsætteligt at genoprette gasforsyningen 
til de berørte markeder. Kommissionens 
direkte indgriben er tilladt, indtil det indre 
marked for naturgas atter er normaliseret.
Efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen etablerer 
Kommissionen kompensationsordninger 
baseret på forud fastlagte 
markedsreferencemønstre, herunder en 
passende bonus til de 
naturgasforetagender, der stiller deres 
naturgasressourcer til rådighed for 
håndteringen af nødsituationen på EU-
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niveau.

Or. en

Ændringsforslag 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed eller 
naturgasselskabet må ikke iværksætte 
foranstaltninger, som på noget tidspunkt
begrænser gasstrømmen på det indre 
marked.

5. Medlemsstaterne og de kompetente 
myndigheder må ikke iværksætte 
foranstaltninger, som uberettiget 
begrænser strømmen af kontraherede 
gasmængder på tværs af landegrænser i 
henhold deres retlige forpligtelser for så 
vidt angår sundheds-, sikkerheds- og 
miljøspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at have en præcis ansvarsfordeling mellem de forskellige interessehavere. 
Dette er af særlig afgørende betydning i særligt alvorlige kriseperioder, hvor flere 
medlemsstater er berørt og markedsmekanismerne alene ikke længere rækker til at håndtere 
situationen. Denne ændring sikrer også sammenhæng mellem artikel 10, stk. 5, og artikel 9, 
stk. 3, i den foreslåede forordning. Selskaber skal endvidere overholde mange retsforskrifter 
vedrørende ovenstående emner. Nye bestemmelser må ikke være i konflikt hermed.

Ændringsforslag 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I en nødsituation på fællesskabsniveau
sikrer medlemsstaterne, at adgangen på 
tværs af landegrænser til lagerfaciliteterne 
opretholdes, og de må ikke indføre 
retsforskrifter, som uberettiget indskrænker 
gasstrømmen til de berørte markeder. 

6. I en nødsituation på EU-niveau sikrer 
medlemsstaterne, at adgangen på tværs af 
landegrænser til lagerfaciliteterne baseret 
på eksisterende handelsaftaler
opretholdes, og de må ikke indføre 
retsforskrifter, som uberettiget indskrænker 
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strømmen af kontraherede gasmængder
til de berørte markeder.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at adgangen gives på grundlag af handelsaftaler, således at disse 
beskyttes. Det er nødvendigt at have en præcis ansvarsfordeling mellem de forskellige 
interessehavere. Dette er af særlig afgørende betydning i særligt alvorlige kriseperioder, hvor 
flere medlemsstater er berørt og markedsmekanismerne alene ikke længere rækker til at 
håndtere situationen. Kommercielle kontrakter skal også overholdes i nødsituationer på 
unionsniveau.

Ændringsforslag 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
de foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder eller naturgasselskaber 
træffer i en nødsituation på EU-niveau, er 
utilstrækkelige, kan den handle direkte 
ved at gennemføre de foranstaltninger, 
der er anført i bilag II og III for at 
genoprette gasforsyningen til de berørte 
markeder.
Kommissionen indfører efter høring af de 
kompetente myndigheder 
kompensationsordninger på unionsniveau 
baseret på et foruddefineret 
markedsreferencemønster, herunder en 
passende præmie til naturgasselskaber, 
der har stillet deres naturgasressourcer til 
rådighed for at håndtere nødsituationen 
på EU-niveau.

Or. en

Begrundelse

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
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competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Ændringsforslag 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande. 

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet, repræsentanter 
for Kommissionen og medlemmer af 
medarbejderstaben hos henholdsvis 
kommissæren med ansvar for energi og 
Kommissionens næstformand/den 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for EU i samarbejde med 
leverandør- og transitlande.

Or. en

Begrundelse

Den højtstående repræsentant/næstformanden og kommissæren med ansvar for energi bør 
tilknyttes alle trin i gennemførelsen af forordningen. Han/hun bør navnlig være ansvarlig for 
mægling og forhandling med tredjelande og repræsentanter for industrien på vegne af 
medlemsstaterne i krisesituationer. Kommissæren med ansvar for energi bør især koordinere 
de aktiviteter, som udføres af gaskoordineringsgruppen, der obligatorisk bør høres i tilfælde 
af krisesituationer.
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Ændringsforslag 426
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande. 

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for EU i samarbejde med 
leverandør- og transitlande. Ved 
udvælgelsen af eksperter og eksperter fra 
Kommissionen gives der ligelig vægt til 
professionelle hensyn og princippet om 
regional balance.

Or. hu

Begrundelse

De medlemmer, der skal deltage i følgegruppens arbejde, bør udvælges på baggrund af 
princippet om regional balance og deres tekniske ekspertise. Eksperter med det rette 
lokalkendskab kan spille en betydelig rolle i håndteringen af en forsyningskrise på regionalt 
plan. 

Ændringsforslag 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 

7. Kommissionen opstiller efter behørig 
hensyntagen til gaskoordineringsgruppen 
en permanent reserveliste for en 
følgegruppe bestående af eksperter fra 
erhvervslivet og repræsentanter for 
Kommissionen. Følgegruppen kan 
indsættes efter behov og overvåger og 
rapporterer om gasstrømme inden for og 
uden for EU i samarbejde med 
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transitlande. gasproducerende lande og transitlande.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande. 

7. Kommissionen opstiller efter behørig 
hensyntagen til gaskoordineringsgruppen 
en permanent reserveliste for en 
følgegruppe bestående af eksperter fra 
erhvervslivet og repræsentanter for 
Kommissionen. Følgegruppen kan 
indsættes efter behov og overvåger og 
rapporterer om gasstrømme inden for og 
uden for EU i samarbejde med 
gasproducerende lande og transitlande.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne.  Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordnings bestemmelser.
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Ændringsforslag 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande. 

7. Kommissionen opstiller efter behørig 
hensyntagen til gaskoordineringsgruppen 
en permanent reserveliste for en 
følgegruppe bestående af eksperter fra 
erhvervslivet og repræsentanter for 
Kommissionen. Følgegruppen kan 
indsættes efter behov og overvåger og 
rapporterer om gasstrømme inden for og 
uden for EU i samarbejde med 
gasproducerende lande og transitlande.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 

7. Kommissionen opstiller efter behørig 
hensyntagen til gaskoordineringsgruppen 
en permanent reserveliste for en 
følgegruppe bestående af eksperter fra 
erhvervslivet og repræsentanter for 
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overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande. 

Kommissionen. Følgegruppen kan 
indsættes efter behov og overvåger og 
rapporterer om gasstrømme inden for og 
uden for EU i samarbejde med 
gasproducerende lande og transitlande.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 431
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande. 

7. Kommissionen opstiller efter behørig 
hensyntagen til gaskoordineringsgruppen 
en permanent reserveliste for en 
følgegruppe bestående af eksperter fra 
erhvervslivet og repræsentanter for 
Kommissionen. Følgegruppen kan 
indsættes efter behov og overvåger og 
rapporterer om gasstrømme inden for og 
uden for EU i samarbejde med leverandør-
og transitlande. 

Or. en
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Ændringsforslag 432
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for Kommissionen. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande. 

7. Kommissionen opstiller en permanent 
reserveliste for en følgegruppe bestående af 
eksperter fra erhvervslivet og 
repræsentanter for alle medlemsstater. 
Følgegruppen kan indsættes efter behov og 
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for EU, altid i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande.

Or. en

Ændringsforslag 433
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, ACER, ENTSO-
G samt for de repræsentative organer i den 
pågældende industri og for de relevante 
kunder. Kommissionen fastlægger 
gruppens sammensætning, sikrer dens 
repræsentativitet og varetager dens 
formandskab. Gruppen fastsætter selv sin 
forretningsorden.

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, de nationale 
tilsynsmyndigheder, når disse ikke er de 
kompetente myndigheder, ACER, 
ENTSO-G samt for de repræsentative 
organer i gas- og elektricitetsindustrien og 
for de relevante kunder. Kommissionen 
fastlægger gruppens sammensætning, 
sikrer dens repræsentativitet og varetager 
dens formandskab. Gruppen fastsætter selv 
sin forretningsorden.

Or. de
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Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen indtog en central rolle under den seneste gaskrise. Det ville være 
yderst fordelagtigt, hvis Kommissionen gennemgik de nationale planer og indførte en vis grad 
af harmonisering. Gaskoordinationsgruppen bør dog fortsat have den ledende rolle, og dens 
beføjelser bør udvides.

Ændringsforslag 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, ACER, ENTSO-
G samt for de repræsentative organer i den 
pågældende industri og for de relevante 
kunder. Kommissionen fastlægger 
gruppens sammensætning, sikrer dens 
repræsentativitet og varetager dens 
formandskab. Gruppen fastsætter selv sin 
forretningsorden.

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, ACER, ENTSO-
G samt for de repræsentative organer i den 
pågældende industri og for de relevante 
kunder samt repræsentanter for 
elproduktionsindustrien. Kommissionen 
fastlægger gruppens sammensætning, 
sikrer dens repræsentativitet og varetager 
dens formandskab. Gruppen fastsætter selv 
sin forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordineringsgruppen spiller en meget vigtig rolle, og eftersom dens funktioner er langt 
mere end blot rådgivende, idet den vurderer gasforsyningssituationen og udgør en passende 
samarbejdsplatform mellem alle interessehavere, bør den også bestå af repræsentanter for 
elproduktionsindustrien.
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Ændringsforslag 435
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, ACER, 
ENTSO-G samt for de repræsentative 
organer i den pågældende industri og for de 
relevante kunder. Kommissionen 
fastlægger gruppens sammensætning, 
sikrer dens repræsentativitet og varetager 
dens formandskab. Gruppen fastsætter 
selv sin forretningsorden.

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for alle 
medlemsstaterne, ACER, ENTSO-G samt 
for de repræsentative organer i den 
pågældende industri og for de relevante 
kunder. Det sikres, at alle 
medlemsstaterne er repræsenteret.

Or. en

Ændringsforslag 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gruppen sikrer, at alle berørte parter 
er repræsenteret på basis af 
sikkerhedsspørgsmålenes specifikke 
karakter eller, i tilfælde af en 
nødsituation, tilknytning til de regioner, 
der er omfattet af nødproceduren.

Or. it

Begrundelse

Sammensætningen af koordinationsgruppen skal veksle afhængig af, hvilke spørgsmål der 
skal behandles.
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Ændringsforslag 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gaskoordinationsgruppen bistår bl.a.
Kommissionen i spørgsmål vedrørende: 

2. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning 
indgår gaskoordinationsgruppen i et tæt 
samarbejde med Kommissionen, navnlig i 
spørgsmål vedrørende:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gaskoordinationsgruppen bistår bl.a.
Kommissionen i spørgsmål vedrørende: 

2. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning 
indgår gaskoordinationsgruppen i et tæt 
samarbejde med Kommissionen, navnlig i 
spørgsmål vedrørende:

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gaskoordinationsgruppen bistår bl.a.
Kommissionen i spørgsmål vedrørende: 

2. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning 
indgår gaskoordinationsgruppen i et tæt 
samarbejde med Kommissionen, navnlig i 
spørgsmål vedrørende:

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordnings bestemmelser.
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Ændringsforslag 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gaskoordinationsgruppen bistår bl.a.
Kommissionen i spørgsmål vedrørende: 

2. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning 
indgår gaskoordinationsgruppen i et tæt 
samarbejde med Kommissionen, navnlig i 
spørgsmål vedrørende:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 441
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gaskoordinationsgruppen bistår bl.a.
Kommissionen i spørgsmål vedrørende: 

2. Gaskoordinationsgruppen samarbejder 
med Kommissionen navnlig i spørgsmål 
vedrørende:

Or. de

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen indtog en central rolle under den seneste gaskrise. Det ville være 
yderst fordelagtigt, hvis Kommissionen gennemgik de nationale planer og indførte en vis grad 
af harmonisering. Gaskoordinationsgruppen bør dog fortsat have den ledende rolle, og dens 
beføjelser bør udvides.
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Ændringsforslag 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og vurderingsmetoder

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og risiko- og 
konsekvensanalysemetoder

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og vurderingsmetoder

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og risiko- og 
konsekvensanalysemetoder

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og vurderingsmetoder

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og risiko- og 
konsekvensanalysemetoder

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og vurderingsmetoder

d) forsyningssikkerhedsniveauet, 
benchmark og risiko- og 
konsekvensanalysemetoder

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 446
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) gennemførelsen og evalueringen af de 
forebyggende planer og nødplanerne

Or. en

Ændringsforslag 447
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) gennemførelsen, evalueringen og 
annulleringen af planerne

Or. en
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Ændringsforslag 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) evalueringen og gennemførelsen af 
planerne

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) evalueringen og gennemførelsen af 
planerne

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne.  Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres af Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordnings bestemmelser. 
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Ændringsforslag 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) evalueringen og gennemførelsen af 
planerne

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) evalueringen og gennemførelsen af 
planerne

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 452
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kun ikke-fortrolige versioner af 
oplysningerne forelægges 
gaskoordinationsgruppen i forbindelse 
med gennemførelsen af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 453
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen indkalder regelmæssigt 
gaskoordinationsgruppen.

3. Gaskoordinationsgruppen holder 
regelmæssigt møde.

Or. de

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen indtog en central rolle under den seneste gaskrise. Det ville være 
yderst fordelagtigt, hvis Kommissionen gennemgik de nationale planer og indførte en vis grad 
af harmonisering. Gaskoordinationsgruppen bør dog fortsat have den ledende rolle, og dens 
beføjelser bør udvides.
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Ændringsforslag 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der kan oprettes regionale 
undergrupper af 
gaskoordinationsgruppen med 
medlemmer fra den pågældende region. 
De regionale undergruppers arbejde 
overvåges af gaskoordinationsgruppen.

Or. en

Begrundelse

For at de regionale mål, der er fastsat i den foreslåede forordning, kan opfyldes, er det 
væsentligt, at alle de involverede institutioner samt naturgasselskaber overvejer, hvordan de 
vil føre et effektivt samarbejde. Gaskoordineringsgruppens effektivitet kan f.eks. styrkes, hvis 
der er mulighed for at oprette specifikke undergrupper, der tager sig af regionale 
forsyningssikkerhedsspørgsmål.

Ændringsforslag 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kun ikke-fortrolige versioner af 
oplysningerne forelægges 
gaskoordinationsgruppen i forbindelse 
med gennemførelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af medlemskabet af gaskoordineringsgruppen kan videregivelsen af fortrolige 
oplysninger være yderst skadelig for selskabers kommercielle interesser, undergrave 
gennemførelsen af kontrakter, føre til markedsforvridninger og tilmed skade 
forsyningssikkerheden (navnlig hvad angår nødvendigheden af at bevare den 
forhandlingsposition, som EU's leverandører har i deres forhandlinger med eksterne 
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producenter).

Ændringsforslag 456
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en nødsituation skal den kompetente 
myndighed bl.a. have følgende, dagligt 
opdaterede, oplysninger til rådighed:

1. Fra ...* skal den kompetente myndighed 
i en nødsituation bl.a. have følgende, 
dagligt opdaterede, oplysninger til 
rådighed:
* EUT, indsæt venligst dato: 6 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at oplysningerne i artikel 12, stk. 1, er til rådighed for den kompetente 
myndighed i en nødsituation, og at de opdateres dagligt. Eftersom den kompetente myndighed 
og markedsdeltagerne skal træffe aftale om den nødvendige datakommunikation for at give 
mulighed for overførsel af dataene, bør der indføres en gennemførelsesperiode på seks 
måneder.

Ændringsforslag 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
produktionsanlæg og nettet, lagre, LNG i 
MNm3/d (mio. m3 pr. dag)

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
transmissionsnetværket og et 
produktionsanlæg, en lagerfacilitet eller en
LNG-terminal i MNm3/h (mio. m3 pr. 
time)

Or. en
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Ændringsforslag 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
produktionsanlæg og nettet, lagre, LNG i 
MNm3/d (mio. m3 pr. dag)

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
transmissionsnetværket og et 
produktionsanlæg, en lagerfacilitet eller en
LNG-terminal

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet. Den tekst, som PGNiG (det statsejede polske olie- og 
naturgasselskab)foreslår, fastsætter desuden ikke præcise mængder, men det er tydeligt, at 
gasstrømme på timebasis bør anføres i MNm3/h i stedet for MNm3/d, som anført i den tekst, 
som Kommissionen foreslår. 

Ændringsforslag 459
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
produktionsanlæg og nettet, lagre, LNG i 
MNm3/d (mio. m3 pr. dag)

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
transmissionsnetværket og et 
produktionsanlæg, en lagerfacilitet eller en
LNG-terminal

Or. en
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Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet.

Ændringsforslag 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
produktionsanlæg og nettet, lagre, LNG i 
MNm3/d (mio. m3 pr. dag)

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
transmissionsnetværket og et 
produktionsanlæg, en lagerfacilitet eller en
LNG-terminal

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet.

Ændringsforslag 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
produktionsanlæg og nettet, lagre, LNG i 
MNm3/d (mio. m3 pr. dag)

b) gasstrømme på timebasis ved alle entry-
og exitpunkter på tværs af landegrænser og 
ved alle sammenkoblingspunkter mellem 
transmissionsnetværket og et 
produktionsanlæg, en lagerfacilitet eller en
LNG-terminal

Or. en
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Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet.

Ændringsforslag 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det er 
muligt at opretholde gasforsyningen til 
beskyttede kunder.

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det 
forventes, at gasforsyningen til beskyttede 
kunder kan opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det er 
muligt at opretholde gasforsyningen til 
beskyttede kunder.

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det 
forventes, at gasforsyningen til beskyttede 
kunder kan opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet. Den tekst, som PGNiG (det statsejede polske olie- og 
naturgasselskab)foreslår, fastsætter desuden ikke præcise mængder, men det er tydeligt, at 
gasstrømme på timebasis bør anføres i MNm3/h i stedet for MNm3/d, som anført i den tekst, 
som Kommissionen foreslår. 
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Ændringsforslag 464
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det er 
muligt at opretholde gasforsyningen til 
beskyttede kunder.

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det 
forventes, at gasforsyningen til beskyttede 
kunder kan opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet.

Ændringsforslag 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det er 
muligt at opretholde gasforsyningen til 
beskyttede kunder.

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det 
forventes, at gasforsyningen til beskyttede 
kunder kan opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet.
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Ændringsforslag 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det er 
muligt at opretholde gasforsyningen til 
beskyttede kunder.

c) periode udtrykt i antal dage, hvor det 
forventes, at gasforsyningen til beskyttede 
kunder kan opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer den foreslåede artikel 12, stk. 1, litra b). Det ændrer også den 
foreslåede artikel 12, stk. 1, litra c), med henblik på at sikre, at den er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold på markedet.

Ændringsforslag 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter en nødsituation forelægger den 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionen en udførlig vurdering af 
nødsituationen og effektiviteten af de 
gennemførte foranstaltninger, herunder en 
vurdering af nødsituationens økonomiske 
konsekvenser, brændselsomlægningens 
konsekvenser for emissionsniveauerne, 
konsekvenserne for elsektoren og den 
bistand, der er givet og/eller modtaget fra 
Fællesskabet og dets medlemsstater. 

5. Efter en nødsituation forelægger den 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionen en udførlig vurdering af 
nødsituationen og effektiviteten af de 
gennemførte foranstaltninger, herunder en 
vurdering af nødsituationens økonomiske 
konsekvenser, brændselsomlægningens 
konsekvenser for emissionsniveauerne, 
konsekvenserne for elsektoren og den 
bistand, der er givet og/eller modtaget fra 
EU og dets medlemsstater. Kommissionen 
analyserer medlemsstaternes vurderinger 
og forelægger gaskoordinationsgruppen 
sine resultater i samlet form.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter en nødsituation forelægger den 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionen en udførlig vurdering af 
nødsituationen og effektiviteten af de 
gennemførte foranstaltninger, herunder en 
vurdering af nødsituationens økonomiske 
konsekvenser, brændselsomlægningens 
konsekvenser for emissionsniveauerne, 
konsekvenserne for elsektoren og den 
bistand, der er givet og/eller modtaget fra 
Fællesskabet og dets medlemsstater. 

5. Efter en nødsituation forelægger den 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionen en udførlig vurdering af 
nødsituationen og effektiviteten af de 
gennemførte foranstaltninger, herunder en 
vurdering af nødsituationens økonomiske 
konsekvenser, brændselsomlægningens 
konsekvenser for emissionsniveauerne, 
konsekvenserne for elsektoren og den 
bistand, der er givet og/eller modtaget fra 
EU og dets medlemsstater. Kommissionen 
analyserer medlemsstaternes vurderinger 
og forelægger gaskoordinationsgruppen 
sine resultater i aggregeret form.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, der er et ekspertorgan sammensat af forskellige interessehavere 
(repræsentanter for gasindustrien, ENTSO-G, de relevante forbrugere, de nationale 
kompetente myndigheder og ACER), må anses for at være det mest hensigtsmæssige forum for 
drøftelser, erfaringsudvekslinger og formelle høringer af og samordning med 
interessehaverne. Gaskoordinationsgruppen bør derfor fremme samordningen af 
foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed. Til dette formål bør 
gaskoordinationsgruppen regelmæssigt høres i overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser.
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Ændringsforslag 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter en nødsituation forelægger den 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionen en udførlig vurdering af 
nødsituationen og effektiviteten af de 
gennemførte foranstaltninger, herunder en 
vurdering af nødsituationens økonomiske 
konsekvenser, brændselsomlægningens 
konsekvenser for emissionsniveauerne, 
konsekvenserne for elsektoren og den 
bistand, der er givet og/eller modtaget fra 
Fællesskabet og dets medlemsstater. 

5. Efter en nødsituation forelægger den 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
Kommissionen en udførlig vurdering af 
nødsituationen og effektiviteten af de 
gennemførte foranstaltninger, herunder en 
vurdering af nødsituationens økonomiske 
konsekvenser, brændselsomlægningens 
konsekvenser for emissionsniveauerne, 
konsekvenserne for elsektoren og den 
bistand, der er givet og/eller modtaget fra 
EU og dets medlemsstater. Kommissionen 
analyserer medlemsstaternes vurderinger 
og forelægger gaskoordinationsgruppen 
sine resultater i aggregeret form.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 470
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. hu

Begrundelse

Indsendelse af enhver aftale med tredjelande giver anledning til betænkeligheder angående 
bevaringen af forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 471
Aldo Patriciello

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger;

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, der er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.
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Ændringsforslag 472
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger;

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.

Ændringsforslag 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger;
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Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.

Ændringsforslag 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger;

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.
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Ændringsforslag 475
Takis Hadjigeorgiou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 476
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underretter naturgasselskaber 
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås med leverandører fra tredjelande:

b) beslutter Kommissionen i samråd med 
medlemsstaterne og 
gaskoordinationsgruppen, hvilke 
oplysninger der er relevante for at vurdere 
gasforsyningssikkerheden. På grundlag 
heraf kan de kompetente myndigheder
underrette Kommissionen om følgende 
nærmere oplysninger vedrørende de 
kontrakter, der indgås af 
naturgasselskaber i deres respektive 
medlemsstater med leverandører fra 
tredjelande:

- kontraktens varighed og bestemmelser 
om forlængelse

- kontraktens varighed og bestemmelser 
om forlængelse

- kontraherede mængder i alt på årsbasis og 
den gennemsnitlige mængde pr. måned

- kontraherede mængder i alt på årsbasis og 
den gennemsnitlige mængde pr. måned
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- fleksibilitet med hensyn til kontraherede 
mængder, herunder bestemmelser 
vedrørende take-or-pay–forpligtelser.
- kontraktmæssige leveringssteder. - kontraktmæssige leveringssteder.

Or. en

Ændringsforslag 477
Aldo Patriciello

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underretter naturgasselskaber
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås med leverandører fra tredjelande:

b) underretter de kompetente myndigheder 
i samlet form Kommissionen om følgende 
nærmere oplysninger vedrørende de 
kontrakter, som naturgasselskaber på 
deres territorium indgår med producenter 
fra tredjelande:

- kontraktens varighed og bestemmelser 
om forlængelse

- Kontraktens varighed

- kontraherede mængder i alt på årsbasis
og den gennemsnitlige mængde pr. måned

- kontraherede mængder, der er
tilgængelige på års- og månedsbasis, og 
den gennemsnitlige mængde pr. måned

- fleksibilitet med hensyn til kontraherede 
mængder, herunder bestemmelser 
vedrørende take-or-pay–forpligtelser.
- kontraktmæssige leveringssteder. - kontraktmæssige leveringssteder.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, der er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.
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Ændringsforslag 478
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underretter naturgasselskaber
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås med leverandører fra tredjelande:

b) underretter de kompetente myndigheder 
i samlet form Kommissionen om følgende 
nærmere oplysninger vedrørende de 
kontrakter, som naturgasselskaber på 
deres territorium indgår med producenter 
fra tredjelande:

- kontraktens varighed og bestemmelser 
om forlængelse

- Kontraktens varighed

- kontraherede mængder i alt på årsbasis
og den gennemsnitlige mængde pr. måned

- kontraherede mængder, der er 
tilgængelige på års- og månedsbasis, og 
den gennemsnitlige mængde pr. måned

- fleksibilitet med hensyn til kontraherede 
mængder, herunder bestemmelser 
vedrørende take-or-pay–forpligtelser.
- kontraktmæssige leveringssteder. - kontraktmæssige leveringssteder.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, der er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.

Ændringsforslag 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

- kontraktens varighed og bestemmelser 
om forlængelse

- Kontraktens varighed

- kontraherede mængder i alt på årsbasis og 
den gennemsnitlige mængde pr. måned

- kontraherede mængder, der er 
tilgængelige på års- og månedsbasis, og 
den gennemsnitlige mængde pr. måned

- fleksibilitet med hensyn til kontraherede 
mængder, herunder bestemmelser 
vedrørende take-or-pay–forpligtelser.
- kontraktmæssige leveringssteder. - kontraktmæssige leveringssteder.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, der er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.

Ændringsforslag 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underretter naturgasselskaber
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås med leverandører fra tredjelande:

b) underretter de kompetente myndigheder 
i samlet form Kommissionen om følgende 
nærmere oplysninger vedrørende de 
kontrakter, som naturgasselskaber på 
deres territorium indgår med producenter 
fra tredjelande:

- kontraktens varighed og bestemmelser 
om forlængelse

- Kontraktens varighed

- kontraherede mængder i alt på årsbasis
og den gennemsnitlige mængde pr. måned

- kontraherede mængder, der er 
tilgængelige på års- og månedsbasis, og 
den gennemsnitlige mængde pr. måned

- fleksibilitet med hensyn til kontraherede 
mængder, herunder bestemmelser 
vedrørende take-or-pay–forpligtelser.
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- kontraktmæssige leveringssteder. - kontraktmæssige leveringssteder.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning kræver oplysninger, der umiddelbart ikke er unødvendige for at sikre 
forsyningssikkerheden og i stedet vil rejse meget alvorlige spørgsmål vedrørende fortrolighed. 
Ændringsforslaget fokuserer derfor på de oplysninger, der er nyttige for at opfylde denne 
forordnings mål.

Ændringsforslag 481
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underretter naturgasselskaber 
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås med leverandører fra tredjelande:

b) underretter de kompetente myndigheder 
Kommissionen i samlet form, men således 
at den får tilstrækkelige oplysninger til at 
kunne handle, om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås af naturgasselskaber i deres 
respektive medlemsstater med 
leverandører fra tredjelande:

Or. en

Ændringsforslag 482
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underretter naturgasselskaber 
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås med leverandører fra tredjelande:

b) underretter de kompetente myndigheder 
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
indgås af naturgasselskaber i deres 
respektive medlemsstater med 
leverandører fra tredjelande:
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Or. en

Begrundelse

Hvis den kompetente myndighed skal samle oplysningerne i artikel 12, stk. 6, litra b, må 
naturgasselskaber være forpligtet til at underrette den kompetente myndighed om disse 
oplysninger. Den kompetente myndighed har ellers ingen retlige muligheder for at få sådanne 
oplysninger, hvis naturgasselskaber afviste at give disse oplysninger.

Ændringsforslag 483
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – litra b – underafsnit 1 a (nyt) (efter leddene)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at give den kompetente myndighed 
mulighed for at opfylde sine forpligtelser i
henhold til dette stykke giver 
naturgasselskaberne de i det første 
underafsnit omtalte oplysninger til den 
kompetente myndighed med henblik på 
opsamling.

Or. en

Begrundelse

Hvis den kompetente myndighed skal samle oplysningerne i artikel 12, stk. 6, litra b, må 
naturgasselskaber være forpligtet til at underrette den kompetente myndighed om disse 
oplysninger. Den kompetente myndighed har ellers ingen retlige muligheder for at få sådanne 
oplysninger, hvis naturgasselskaberne afviste at give disse oplysninger.

Ændringsforslag 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne, der er fastsat i 
gasdirektivets artikel 5, offentliggør den 

1. Foruden overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne, der er fastsat i 
gasdirektivets artikel 5, forelægger den 
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kompetente myndighed en rapport med 
følgende data og forelægger denne for 
Kommissionen senest den 31. juli hvert år: 

kompetente myndighed en rapport med 
følgende data for Kommissionen senest 
den 31. juli hvert år: 

a) beregning af N-1-indikatoren og de data,
der er nødvendige for denne beregning, 
fremskridtet med de investeringer, der er 
nødvendige for at håndtere N-1, samt 
landespecifikke vanskeligheder, der er 
opstået i forbindelse med gennemførelsen 
af nye alternative løsninger

a) beregning af N-1-indikatoren og de data, 
der er nødvendige for denne beregning 

b) årlige mængder, løbetider og 
leverandørland, som er omfattet af 
kontrakter om gasimport

b) årlige mængder, løbetider og 
leverandørland, som er omfattet af 
kontrakter om gasimport, opgjort i samlede 
tal

c) maksimal kapacitet i sammenkoblinger 
for hvert entry- og exitpunkt til og fra 
gassystemerne

c) maksimal kapacitet i sammenkoblinger 
for hvert entry- og exitpunkt til og fra 
gassystemerne

d) hovedpunkterne i de relevante 
mellemstatslige aftaler, der er indgået med 
tredjelande. 

d) hovedpunkterne i de relevante 
mellemstatslige aftaler, der er indgået med 
tredjelande. 

Or. en

Begrundelse

Videregivelsen af fortrolige oplysninger kan være yderst skadelig for selskabers kommercielle 
interesser, undergrave gennemførelsen af kontrakter, føre til markedsforvridninger og tilmed 
skade forsyningssikkerheden (navnlig hvad angår nødvendigheden af at bevare den 
forhandlingsposition, som EU's leverandører har i deres forhandlinger med eksterne 
producenter).

Ændringsforslag 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne, der er fastsat i 
gasdirektivets artikel 5, offentliggør den 
kompetente myndighed en rapport med 
følgende data og forelægger denne for 

1. Foruden overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne, der er fastsat i 
gasdirektivets artikel 5, forelægger den 
kompetente myndighed en rapport med 
følgende data for Kommissionen senest 
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Kommissionen senest den 31. juli hvert år: den 31. juli hvert år: 
a) beregning af N-1-indikatoren og de data, 
der er nødvendige for denne beregning, 
fremskridtet med de investeringer, der er 
nødvendige for at håndtere N-1, samt 
landespecifikke vanskeligheder, der er 
opstået i forbindelse med gennemførelsen 
af nye alternative løsninger

a) beregning af N-1-indikatoren og de data, 
der er nødvendige for denne beregning 

b) årlige mængder, løbetider og 
leverandørland, som er omfattet af 
kontrakter om gasimport

b) årlige mængder, løbetider og 
leverandørland, som er omfattet af 
kontrakter om gasimport, opgjort i samlede 
tal

c) maksimal kapacitet i sammenkoblinger 
for hvert entry- og exitpunkt til og fra 
gassystemerne

c) maksimal kapacitet i sammenkoblinger 
for hvert entry- og exitpunkt til og fra 
gassystemerne

d) hovedpunkterne i de relevante 
mellemstatslige aftaler, der er indgået med 
tredjelande. 

d) hovedpunkterne i de relevante 
mellemstatslige aftaler, der er indgået med 
tredjelande. 

Or. en

Ændringsforslag 486
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne, der er fastsat i 
gasdirektivets artikel 5, offentliggør den 
kompetente myndighed en rapport med 
følgende data og forelægger denne for 
Kommissionen senest den 31. juli hvert år: 

1. Foruden overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelserne, der er fastsat i 
gasdirektivets artikel 5, offentliggør den 
kompetente myndighed en rapport med 
følgende data, opgjort i ikke-samlet form,
og forelægger denne for Kommissionen 
senest den 31. juli hvert år:

Or. en
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Ændringsforslag 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
behandles fortroligt. 

2. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer til enhver tid, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger, 
der er tilsendt dem i overensstemmelse 
med denne forordning, behandles 
fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Videregivelsen af fortrolige oplysninger kan være yderst skadelig for selskabers kommercielle 
interesser, undergrave gennemførelsen af kontrakter, føre til markedsforvridninger og tilmed 
skade forsyningssikkerheden (navnlig hvad angår nødvendigheden af at bevare den 
forhandlingsposition, som EU's leverandører har i deres forhandlinger med eksterne 
producenter).

Ændringsforslag 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
behandles fortroligt. 

2. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger, 
der er tilsendt dem i overensstemmelse 
med denne forordning, behandles 
fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Videregivelsen af fortrolige oplysninger kan være yderst skadelig for selskabers kommercielle 
interesser, undergrave gennemførelsen af kontrakter, føre til markedsforvridninger og tilmed 
skade forsyningssikkerheden (navnlig hvad angår nødvendigheden af at bevare den 
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forhandlingsposition, som EU's leverandører har i deres forhandlinger med eksterne 
producenter).

Ændringsforslag 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen indfører en ordning til 
løbende overvågning af og rapportering 
om gasforsyningssikkerheden, der 
omfatter følgende foranstaltninger:
a) udarbejdelse af årlige rapporter om 
overholdelsen af reglerne for det indre 
marked for energi, især hvad angår 
gennemsigtighed og 
tredjelandsvirksomheders, navnlig 
hovedleverandørers og disses 
datterselskabers, overholdelse af EU's 
konkurrenceregler
b) vurdering af indvirkningen på det indre 
marked fra vertikalt integrerede 
energiselskaber fra tredjelande og 
gennemførelsen af princippet om 
gensidighed
c) gennemførelse af hensigtsmæssige 
foranstaltninger rettet mod at undgå 
statsejede udenlandske energiselskabers 
ukontrollerede investeringer i EU's 
energisektor, især i transmissionsnetværk 
for gas og elektricitet
d) overvågning af kontrakter om naturgas 
indgået mellem medlemsstaterne og 
tredjelande, hvad angår deres 
overensstemmelse med reglerne om EU's 
indre marked; Kommissionen håndhæver 
ophævelsen af enhver klausul, der virker 
som en destinationsklausul, for så vidt 
som disse er forbudt i henhold til 
fællesskabsretten.
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Or. en

Ændringsforslag 490
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
De produktionsfaciliteter, der er 
nødvendige for at opretholde forsyningen 
(kraftværker, raffinaderier, 
gasoplagringsenheder etc.), skal kunne 
fungere med færrest mulige forhindringer 
for at kunne sikre forsyningen af 
naturgas, elektricitet og varme. De 
fastsatte grænseværdier kan overskrides i 
nærmere bestemt omfang. Ændringer af 
de vilkår, der er gældende under 
vandlovgivningen, er tilladt i et omfang, 
der endnu ikke er afgrænset. Miljøfarer 
skal i denne forbindelse undgås.

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen – eller meranvendelsen – af konventionelle varme- og også vandkraftværker og 
andre relevante forsyningsfaciliteter som følge af en krise må ikke begrænses af andre 
juridiske bestemmelser.

Ændringsforslag 491
Claude Turmes

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning Overvågning ved Europa-Kommissionen
Kommissionen varetager løbende 
overvågning af og rapportering om 
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foranstaltninger til 
gasforsyningssikkerhed, herunder 
overvågning af kontrakter om 
gasforsyning indgået mellem 
medlemsstater og tredjelande, med 
henblik på at sikre, at de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
for EU's indre marked, 
forsyningssikkerhed og 
konkurrencelovgivning.

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på 
fællesskabsniveau, og den rapporterer til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af denne forordning. 
Rapporten skal, hvor dette er relevant, 
indeholde henstillinger til forbedring af 
denne forordning.

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på EU-niveau, og 
den rapporterer til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af denne 
forordning. Rapporten skal, hvor dette er 
relevant, indeholde henstillinger til 
forbedring af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på 
fællesskabsniveau, og den rapporterer til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af denne forordning. 
Rapporten skal, hvor dette er relevant, 
indeholde henstillinger til forbedring af 
denne forordning.

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på EU-niveau, og 
den rapporterer til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af denne 
forordning. Rapporten skal, hvor dette er 
relevant, indeholde henstillinger til 
forbedring af denne forordning. 
Kommissionen kan på basis af risiko- og 
konsekvensanalyser og heraf afledte 
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planer fra medlemsstaterne etablere et 
arbejdsprogram til vurdering af behovet 
for forundersøgelser af bindende fælles 
standarder for forsyningssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang vil 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 vil 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 493
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på 
fællesskabsniveau, og den rapporterer til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af denne forordning. 
Rapporten skal, hvor dette er relevant, 
indeholde henstillinger til forbedring af 
denne forordning.

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
forsyningssikkerheden på EU-niveau, og 
den rapporterer til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af denne 
forordning. Med henblik på at sætte 
medlemsstater med manglende 
infrastruktur i stand til at opnå N-1-
standard overvåger Kommissionen 
resultaterne for markedssammenkobling 
og fremlægger efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen eventuelle 
instrumenter til udvidelse af markedet.
Rapporten skal, hvor dette er relevant, 
indeholde henstillinger til forbedring af 
denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 494
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

BILAG I: BEREGNING AF N-1-INDIKATOREN

1. Beregning af N-1-indikatoren

N-1-indikatoren beskriver gasinfrastrukturens kapacitet1 til at levere gas, der dækker den 
maksimale efterspørgsel i det beregnede område i tilfælde af, at den største infrastruktur
afbrydes.

"Beregnet område": et geografisk område, for hvilket anvendelsen af N-1-indikatoren er 
beregnet.

Teknisk kapacitet2 for alle resterende gasforsyningsinfrastrukturer i tilfælde af en afbrydelse 
af den største infrastruktur bør mindst være lig med den 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.

N-1-indikatoren, der beregnes efter nedenstående formel, bør mindst være lig med 100 %.

                                    IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100 %

                                                                            Dmax

Definitioner med henblik på beregningen af N-1-indikatoren:

Definitioner på forsyningssiden

IPm – importrørledningers maksimale tekniske kapacitet (MNm3/d): summen af 
gasrørledningers maksimale tekniske kapacitet til at levere gas til det beregnede område.

Pm – Maksimal produktionskapacitet (MNm3/d): summen af de maksimalt mulige 
produktionsudbytter i det beregnede område fra alle gasproduktionsanlæg, idet der tages
hensyn til kritiske elementer såsom sekundær udvinding.

                                               
1 Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… om betingelserne for adgang til 
naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005, artikel 2, stk. 18, "teknisk 
kapacitet": den maksimale uafbrudte kapacitet, som transmissionssystemoperatøren kan tilbyde brugerne af 
nettet, idet der tages hensyn til systemintegritet og transmissionsnettets driftskrav.
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Sm – Forsyningsmulighed i en krise (MNm3/d): den maksimale udtræksmængde fra alle 
lagre i det beregnede område, som det er muligt at opretholde i hver af 
afbrydelsesperiodens tres dage. Dette udbytte kan fastsættes ved at kombinere 
udtræksmængderne for forskellige typer af alle lagre i det beregnede område, som 
anvendes i tresdagesperioden. LNGm – Maksimal kapacitet ved LNG–faciliteter (MNm3/d):

LNGm – Maksimal kapacitet ved LNG–faciliteter (MNm3/d): summen af maksimalt 
opnåelige kapaciteter i alle LNG–terminaler til flydendegørelse af naturgas eller import, 
losning, hjælpefunktioner, midlertidige lagre og forgasning af LNG, idet der tages hensyn 
til kritiske elementer såsom maksimal disponibel kapacitet i skibe og lagre og teknisk 
leveringskapacitet til systemet i en periode på 60 dage til det beregnede område.

Im – Kapaciteten i den største gasinfrastruktur (MNm3/d), der forsyner det beregnede 
område med den største andel af gas.

Når der i det beregnede område findes transmissionskapacitet fra mere end én rørledning 
eller ét entrypunkt, og det ikke drejer sig om den største infrastruktur (Ipm ≠ Im), må den 
tilbageværende transmissionskapacitet i det beregnede område også fratrækkes i tælleren.

Tout – Transmissionskapacitet til outflow (MNm3/d): summen af den tilbageværende 
tekniske kapacitet til transmission af gas via det beregnede område i tilfælde af, at den 
største infrastruktur afbrydes.

Beregning af efterspørgslen

Dmax: Kapacitet, som kan dække den relevante daglige gasefterspørgsel i det beregnede 
område på den koldeste dag med usædvanlig stor gasefterspørgsel, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Ændringsforslag

BILAG I: BEREGNING AF N-1-FORMLEN

1. Definition af N-1-formlen

N-1-formlen beskriver gasinfrastrukturens tekniske kapacitet1 til at levere gas, der opfylder 
den samlede efterspørgsel i det beregnede område i tilfælde af, at den største enkeltstående 
gasinfrastruktur afbrydes på en dag med usædvanlig stor efterspørgsel på gas, der statistisk 
forekommer hvert tyvende år.

Gasinfrastruktur omfatter naturgastransmissionsnetværker såvel som produktion, LNG og 
oplagringsfaciliteter tilknyttet det beregnede område.  

Teknisk kapacitet2 for alle resterende gasforsyningsinfrastrukturer i tilfælde af en afbrydelse 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005, 

artikel 2, stk. 18, "teknisk kapacitet": den maksimale uafbrudte kapacitet, som transmissionssystemoperatøren kan tilbyde brugerne af nettet, idet der tages hensyn til 

systemintegritet og transmissionsnettets driftskrav.
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af den største enkeltstående gasinfrastruktur bør mindst være lig med summen af den 
samlede daglige gasefterspørgsel i det beregnede område på en dag med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel, der statistisk set forekommer hvert tyvende år. 

Facit af beregningen af N-1-formularen herunder, bør mindst være lig med 100 %.

2. Beregningsmetode for N-1-formlen

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definitioner af parametrene for N-1-formlen:

"Beregnet område": et geografisk område, for hvilket anvendelsen af N-1-formlen er 
beregnet. Det beregnede område kan henvise til nationalt eller regionalt niveau. 

Definitioner på efterspørgselssiden

Dmax: den samlede daglige gasefterspørgsel (i MNm3/d) i det beregnede område på en dag 
med usædvanlig stor efterspørgsel, der statistisk forekommer hvert tyvende år.

Definitioner på forsyningssiden

EPm – Teknisk kapacitet for entrypunkter (i MNm3/d): summen af den tekniske kapacitet, 
herunder kapacitet til tilbagegående strømme, ved alle entrypunkter, der er i stand til at 
forsyne det beregnede område med gas. 

Pm – Maksimal produktionskapacitet (MNm3/d): summen af den maksimalt mulige daglige 
produktionskapacitet fra alle gasproduktionsanlæg til entrypunkterne i det beregnede 
område.

Sm – Forsyningsmulighed i en krise (MNm3/d): den maksimale udtrækskapacitet fra alle 
lagre i det beregnede område under hensyntagen til deres respektive fysiske karakteristika.

LNGm – Maksimal kapacitet ved LNG-faciliteter (MNm3/d): summen af maksimale 
tekniske daglige leveringskapacitet i alle LNG-terminaler i det beregnede område, under 
hensyntagen til betydningsfulde faktorer som losning, hjælpefunktioner, midlertidige lagre 
og forgasning af LNG såvel som teknisk leveringskapacitet til systemet.

Im – Teknisk kapacitet i den største gasinfrastruktur (MNm3/d) med den største individuelle 
kapacitet til at forsyne det beregnede område med gas.

Or. en
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Ændringsforslag 495
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag II – liste -1 ”Infrastruktursiden” (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infrastruktursiden
• Forøgelse af transmissionen og 
tilbagegående strømme
• LNG-terminal (øget oplagrings- og 
forgasningskapacitet)
• UGL (kommerciel og strategisk)

Or. en

Begrundelse

I det nuværende udkast fokuseres der på forsyningssikkerhed ad to forskellige veje: 
Infrastrukturstandard (N-1) og forsyningsstandard. Infrastrukturer og udbuds- og 
efterspørgselsforanstaltninger er tilstrækkelige redskaber til at håndtere 
forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 496
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag II – liste 1 ”Udbudssiden” – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Kapacitet i LNG-terminaler og 
maksimal leveringskapacitet

udgår

Or. en

Begrundelse

I det nuværende udkast fokuseres der på forsyningssikkerhed ad to forskellige veje: 
Infrastrukturstandard (N-1) og forsyningsstandard. Infrastrukturer og udbuds- og 
efterspørgselsforanstaltninger er tilstrækkelige redskaber til at håndtere 
forsyningssikkerheden.
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Ændringsforslag 497
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag II – liste 1 ”Udbudssiden” – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Tilbagegående gasstrømme udgår

Or. en

Begrundelse

I det nuværende udkast fokuseres der på forsyningssikkerhed ad to forskellige veje: 
Infrastrukturstandard (N-1) og forsyningsstandard. Infrastrukturer og udbuds- og 
efterspørgselsforanstaltninger er tilstrækkelige redskaber til at håndtere 
forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 498
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag II – liste 1 ”Udbudssiden” – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Investeringer i infrastruktur udgår

Or. en

Begrundelse

I det nuværende udkast fokuseres der på forsyningssikkerhed ad to forskellige veje: 
Infrastrukturstandard (N-1) og forsyningsstandard. Infrastrukturer og udbuds- og 
efterspørgselsforanstaltninger er tilstrækkelige redskaber til at håndtere 
forsyningssikkerheden.
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Ændringsforslag 499
Claude Turmes

Forslag til forordning
Bilag II – liste 2 ”Efterspørgselssiden” – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Mulighed for brændselsomlægning –
alternative brændselsreserver i 
industrivirksomheder og kraftvarmeværker

• Mulighed for brændselsomlægning –
alternative brændselsreserver i 
industrivirksomheder og kraftvarmeværker 
under forbehold af gældende 
fællesskabsret vedrørende 
drivhusgasemissioner

Or. en

Ændringsforslag 500
Claude Turmes

Forslag til forordning
Bilag III – liste 1 ”Udbudssiden” – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Tvungen brændselsomlægning • Tvungen brændselsomlægning under 
forbehold af gældende fællesskabsret 
vedrørende drivhusgasemissioner

Or. en


