
RR\811020DA.doc PE430.654v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Mødedokument

A7-0112/2010

29.3.2010

***I
BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger 
til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 
2004/67/EF
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Alejo Vidal-Quadras



PE430.654v02-00 2/144 RR\811020DA.doc

DA

PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til 
opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0363),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0097/2009),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-
0112/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Gasforbruget i EU er steget hastigt i det 
seneste årti. Den indenlandske produktion 
er faldende, og gasimporten er derfor steget 
endnu hurtigere og har dermed skabt en 
øget afhængighed af import og et behov for 
at tage højde for 
forsyningssikkerhedsaspekter.

(2) Gasforbruget i EU er steget hastigt i det 
seneste årti. Den indenlandske produktion 
er faldende, og gasimporten er derfor steget 
endnu hurtigere og har dermed skabt en 
øget afhængighed af import og et behov for 
at tage højde for 
forsyningssikkerhedsaspekter. I visse 
medlemsstater spiller naturgas en så 
dominerende rolle i 
energisammensætningen, at de i 
energimæssig henseende befinder sig i en 
ø-lignende situation på grund af stor 
afhængighed af importeret gas fra 
tredjelande og manglende 
infrastrukturforbindelser med resten af 
Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Men med de nuværende 
foranstaltninger angående 
gasforsyningssikkerhed, der er truffet på 
fællesskabsniveau, har medlemsstaterne 
fortsat et stort spillerum, hvad angår valget 
af foranstaltninger. Trues en medlemsstats 
forsyningssikkerhed, består der en klar 
risiko for, at ensidige foranstaltninger 
truffet af denne medlemsstat kan bringe det 
indre gasmarkeds funktion i fare. De nylige 
erfaringer har vist, at denne risiko er reel. 
For at gøre det muligt for det indre 
gasmarked at fungere selv i situationer med 
forsyningsknaphed er det derfor 
nødvendigt at fastlægge et mere 
samordnet beredskab over for

(4) Men med de nuværende 
foranstaltninger angående 
gasforsyningssikkerhed, der er truffet på 
EU-niveau, har medlemsstaterne fortsat et 
stort spillerum, hvad angår valget af 
foranstaltninger. Trues en medlemsstats 
forsyningssikkerhed, består der en klar 
risiko for, at ensidige foranstaltninger 
truffet af denne medlemsstat kan bringe det 
indre gasmarkeds funktion og beskyttede, 
herunder sårbare, kunders sikkerhed i 
fare. De nylige erfaringer har vist, at denne 
risiko er reel. For at gøre det muligt for det 
indre gasmarked at fungere selv i 
situationer med forsyningsknaphed er det 
derfor nødvendigt at sikre solidaritet og 
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forsyningskriser, såvel hvad angår 
forebyggende tiltag som reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

koordinering i forbindelse med
forsyningskriser, såvel hvad angår 
forebyggende tiltag som reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Diversificering af Unionens gasruter og 
-forsyningskilder er af central betydning 
for en forbedring af
forsyningssikkerheden for Unionen som 
helhed og dets medlemsstater individuelt. 
Forsyningssikkerheden vil afhænge af den 
fremtidige udvikling af 
brændselssammensætningen, udviklingen 
af produktionen i Unionen og i tredjelande, 
som leverer til Unionen, investeringer i 
lagerfaciliteter og i diversificering af ruter 
og forsyningskilder inden for og uden for 
Unionen, herunder LNG-faciliteter. Det er 
derfor nødvendigt at vedtage 
foranstaltninger, der fremmer en sådan 
diversificering på lang sigt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne bør udvikle en 
fælles strategi for at sikre 
diversificeringen af energikilder, 
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gasforsyningsruter og forsyningskilder for 
at mindske indvirkningen af mulige 
kriser, som skyldes en afbrydelse af 
gasforsyningen. Endvidere bør 
Kommissionen i samarbejde med de 
relevante EU-myndigheder og nationale 
myndigheder træffe de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af hurtig 
færdiggørelse af eksisterende af Unionen 
godkendte projekter til diversificering af 
gasforsyningsruter og forsyningskilder, 
hvilket vil bidrage væsentligt til 
forsyningssikkerheden.

Begrundelse

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En betydelig afbrydelse af 
Fællesskabets gasforsyninger kan påvirke 
alle medlemsstater og kontraherende parter 
i energifællesskabstraktaten og føre til 
alvorlige økonomiske konsekvenser for 
hele Fællesskabets økonomi. Tilsvarende 
kan afbrydelsen af gasforsyningen få 
alvorlige sociale virkninger – navnlig for 
sårbare kundegrupper.

(6) En betydelig afbrydelse af Unionens
gasforsyninger vil givetvis få negative 
konsekvenser for Unionens strategiske 
interesser og kan påvirke alle 
medlemsstater og kontraherende parter i 
energifællesskabstraktaten og føre til 
alvorlige økonomiske konsekvenser for 
hele Unionens økonomi samt indirekte for 
andre, subsidiære områder. Tilsvarende 
kan afbrydelsen af gasforsyningen få 
alvorlige sociale virkninger – navnlig for 
sårbare kundegrupper.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det er vigtigt for på lang sigt at skabe 
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et bæredygtigt EU-marked for gas, at de 
foranstaltninger, der træffes af hensyn til 
forsyningssikkerheden, ikke fører til 
urimelige konkurrenceforvridninger eller 
går uforholdsmæssigt hårdt ud over det 
indre markeds funktion.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En tilstrækkelig gasinfrastruktur i en 
medlemsstat og i hele Fællesskabet er 
afgørende for at tackle afbrydelser af 
forsyningen. Med fælles mindstekriterier 
for gasforsyningssikkerhed bør der opnås 
lige konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed og skabes 
håndgribelige incitamenter til at opbygge 
den nødvendige infrastruktur og forbedre 
beredskabsniveauet i tilfælde af kriser. 

(9) En tilstrækkelig og diversificeret
gasinfrastruktur i medlemsstaterne, 
navnlig i de regioner, der er isoleret fra 
energiforsyningskilder, er afgørende for at 
tackle afbrydelser af forsyningen. Med 
fælles mindstekriterier for 
gasforsyningssikkerhed bør der opnås lige 
konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed, samtidig med at 
der tages hensyn til særlige nationale eller 
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Efterspørgselssideforanstaltninger, f.eks. 
brændselsomlægning, kan spille en 
værdifuld rolle i bestræbelserne på at 
opretholde energiforsyningssikkerheden, 
når omlægningen kan foretages hurtigt og 
mærkbart mindske efterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.

regionale forhold, og skabes håndgribelige 
incitamenter til at opbygge den nødvendige 
infrastruktur og forbedre 
beredskabsniveauet i tilfælde af kriser.
Efterspørgselssideforanstaltninger, f.eks. 
brændselsomlægning, kan spille en 
værdifuld rolle i bestræbelserne på at 
opretholde energiforsyningssikkerheden, 
når omlægningen kan foretages hurtigt og 
mærkbart mindske efterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.
Det bør dog bemærkes, at overgang til 
fossilt brændstof ville resultere i højere 
drivhusgasemissioner. Effektiv 
energianvendelse som en foranstaltning 
på efterspørgselssiden bør yderligere 
fremmes. De miljømæssige virkninger af 
de foreslåede foranstaltninger på hhv. 
efterspørgsels- og udbudssiden bør tages 
med i betragtning på behørig vis, og de 
foranstaltninger, der har mindst 
indvirkning på miljøet, bør foretrækkes. 
Al investering i infrastruktur bør 
foretages under behørig hensyntagen til 
miljøet og den dermed forbundne EU-ret.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør kraftigt tilskyndes til at 
investere i ny gasinfrastruktur. 
Investeringerne bør styrke 
gasforsyningssikkerheden, samtidig med at 
de sikrer et velfungerende indre marked for 
naturgas. Når en investering i infrastruktur 
går på tværs af landegrænser, bør agenturet 
for samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER"), som er nedsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. …/…, og det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") inddrages nært for at tage 
større hensyn til virkninger på tværs af 

(10) Der bør kraftigt tilskyndes til at 
investere i ny gasinfrastruktur, men 
investeringer bør først gennemføres efter 
en passende miljøkonsekvensvurdering. 
Eventuel ny infrastruktur bør styrke 
gasforsyningssikkerheden, samtidig med at 
de sikrer et velfungerende indre marked for 
naturgas. Investeringerne bør principielt 
foretages af virksomheder og være baseret 
på økonomiske incitamenter. 
Integrationen af gas fra vedvarende 
energikilder i gasnetinfrastrukturen bør 
gøres lettere. Når en investering i 
infrastruktur går på tværs af landegrænser, 
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landegrænser. bør agenturet for samarbejde mellem 
energimyndigheder ("ACER"), som er 
nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 713/20091, og det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") inddrages nært for at tage 
større hensyn til virkninger på tværs af 
landegrænser.
_______________
1 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det bør prioriteres at opbygge de 
nye grænseoverskridende infrastrukturer, 
der er nødvendige for at nå målet om en 
sammenkoblingskapacitet for elektricitet 
og gas på mindst 10 % i 2010 som fordret
i formandskabets konklusioner fra marts 
2007.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Når der er behov for nye
grænseoverskridende sammenkoblinger 
eller udvidelse af eksisterende strukturer, 
bør der tidligt etableres tæt samarbejde 
mellem de pågældende medlemsstater, de 
kompetente myndigheder og de 
regulerende myndigheder, for så vidt disse 
ikke er de kompetente myndigheder.



PE430.654v02-00 12/144 RR\811020DA.doc

DA

Begrundelse

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) Det er vigtigt at indgå forudgående 
aftaler om sammenkoblede systemer hvad 
angår balance og forsyning, således at der 
sikres optimal anvendelse af tilgængelige 
sammenkoblinger i nødsituationer.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Forskellige kilder til EU-midler står til 
rådighed for at hjælpe medlemsstaterne 
med at finansiere de nødvendige 
investeringer i produktion, infrastruktur og 
energieffektivitetsforanstaltninger på 
regionalt og lokalt plan, bl.a. lån og 
lånegarantier fra Den Europæiske 
Investeringsbank eller finansiering fra 
regionalfonde, strukturfonde eller 
Samhørighedsfonden.

Begrundelse

Investeringer i mere energieffektivt forbrug og alternative energikilder bidrager ikke kun til 
en reduktion af CO2-emissionerne, men mindsker også afhængigheden af gasimport, og 
nedbringer omfanget af investeringer i kriseberedskab.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning bør sætte 
naturgasselskaber og kunder i stand til at 
forlade sig på markedsmekanismer så 
længe som muligt, når der skal tages højde 
for afbrydelser. Den bør også fastsætte 
nødmekanismer, som kan anvendes, når 
markederne ikke længere er i stand til på 
passende vis at håndtere en afbrydelse af 
gasforsyningerne. Selv i en nødsituation 
bør der gives forrang til markedsbaserede 
instrumenter for at afbøde virkningerne af, 
at forsyningen afbrydes. 

(12) Denne forordning bør sætte 
naturgasselskaber og kunder i stand til at 
forlade sig på markedsmekanismer så 
længe som muligt, når der skal tages højde 
for afbrydelser. Den bør også fastsætte 
nødmekanismer, som kan anvendes, når 
markederne ikke længere alene er i stand 
til på passende vis at håndtere en 
afbrydelse af gasforsyningerne. Selv i en 
nødsituation bør der gives forrang til 
markedsbaserede instrumenter for at 
afbøde virkningerne af, at forsyningen 
afbrydes.

Begrundelse

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 alene ikke længere er 
tilstrækkelige til at håndtere krisen, bør medlemsstaterne inddrages. I en sådan nødsituation 
kan markedsbaserede og ikke-markedsbaserede mekanismer operere parallelt.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) EU's investeringer i infrastruktur 
og vedvarende energiproduktion bør 
støttes af tiltag, hvor medlemsstaterne og 
Kommissionen, i samarbejde med 
tredjelande, i EU’s naboområde søger at 
fremme udbredelsen af det indre markeds 
principper og normer, som de fremgår af 
energichartertraktaten. Kommissionen 
bør overveje at udvide Det Europæiske 
Energifællesskab, der omfatter Unionen 
og landene i Sydøsteuropa, til også at 
omfatte andre tredjelande, såfremt det er 
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relevant, og skabe nye regionale 
energimarkeder ud fra denne model, 
såsom et Euro-Middelhavs-
energifællesskab, for at garantere 
forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Efter vedtagelsen af den tredje pakke 
vedrørende det indre energimarked vil 
gassektoren være omfattet af nye 
bestemmelser, som tydeligt definerer roller 
og ansvarsområder for medlemsstater, 
tilsynsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører og ACER, 
og som forbedrer 
markedsgennemskueligheden til gavn for 
et velfungerende marked og for
forsyningssikkerheden.

(13) Efter vedtagelsen af den tredje pakke 
vedrørende det indre energimarked vil 
gassektoren være omfattet af nye 
bestemmelser, som tydeligt definerer roller 
og ansvarsområder for medlemsstater, 
tilsynsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører og ACER, 
og som forbedrer
markedsgennemskueligheden til gavn for 
et velfungerende marked,
forsyningssikkerheden og 
forbrugerbeskyttelsen.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver Fællesskabet det 
bedst mulige niveau for 
forsyningssikkerhed i alle medlemsstater, 
såfremt markedskræfterne får frit spillerum 

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver Unionen det bedst 
mulige niveau for forsyningssikkerhed i 
alle medlemsstater, såfremt 
markedskræfterne får frit spillerum i det 
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i det tilfælde, at afbrydelser af forsyningen 
påvirker en del af Fællesskabet – uanset 
årsagen til afbrydelsen. Til dette formål 
kræves en omfattende og effektiv fælles 
tilgang til forsyningssikkerhed bl.a. på 
grundlag af åbne og ikke-diskriminerende 
politikker, der kan forenes med det indre 
markeds krav, og hvormed 
markedsforvridninger og undergravning af 
markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås. 

tilfælde, at afbrydelser af forsyningen 
påvirker en del af Unionen – uanset 
årsagen til afbrydelsen. Til dette formål 
kræves en omfattende og effektiv fælles 
tilgang til forsyningssikkerhed bl.a. på 
grundlag af gennemsigtighed, solidaritet
og ikke-diskriminerende politikker, der kan 
forenes med det indre markeds funktion, 
og hvormed markedsforvridninger og 
undergravning af markedets reaktioner på 
afbrydelser undgås.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Derfor er en præcis definition af alle 
naturgasselskabers og kompetente 
myndigheders roller og ansvarsområder 
afgørende for, at det indre marked til 
stadighed er velfungerende, og dette 
gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.

(15) Roller og ansvarsområder bør 
fastlægges, på en sådan måde at der 
sikres overholdelse af en tresidig tilgang, 
som først vil inddrage de relevante 
selskaber og den relevante sektor, derefter 
medlemsstaterne på nationalt eller 
regionalt niveau og derpå Unionen. I 
tilfælde af en forsyningsafbrydelse bør 
alle markedsaktører gives tilstrækkelig 
mulighed for at reagere på situationen 
gennem markedsbaserede 
foranstaltninger, såsom de i bilag II 
opførte. Er markedsaktørernes reaktion 
ikke passende, bør medlemsstaterne og 
disses kompetente myndigheder træffe 
foranstaltninger såsom dem opført i bilag 
III for at eliminere eller afbøde 
virkningerne af forsyningsafbrydelsen. 
Kun i tilfælde af at disse foranstaltninger 
er utilstrækkelige, bør der træffes 
foranstaltninger på regionalt niveau eller 
EU-niveau for at eliminere eller afbøde 
virkningerne af forsyningsafbrydelsen. 
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Regionale løsninger bør så vidt muligt 
foretrækkes frem for EU-tiltag.

Begrundelse

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør defineres tilstrækkeligt 
harmoniserede standarder for 
forsyningssikkerhed, som mindst tager 
højde for den situation, der opstod i januar 
2009, og som tager hensyn til forskelle 
mellem medlemsstaterne, uden at 
naturgasselskaber, herunder nye 
markedsdeltagere og små virksomheder, 
pålægges urimelige og uforholdsmæssigt 
store byrder.

(16) Der bør defineres tilstrækkeligt 
harmoniserede standarder for 
forsyningssikkerhed, som mindst tager 
højde for den situation, der opstod i januar 
2009, og som tager hensyn til forskelle 
mellem medlemsstaterne samt til de 
offentlige serviceforpligtelser og 
foranstaltningerne til 
forbrugerbeskyttelse, jf. artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles 
regler for det indre marked for naturgas1,
uden at naturgasselskaber, herunder nye 
markedsdeltagere, små virksomheder og 
slutbrugere, pålægges urimelige og 
uforholdsmæssigt store byrder.
_____
1 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.

Begrundelse

Store slutbrugere kan bidrage betydeligt til at imødegå nødsituationer, eksempelvis gennem 
deres omstillingsevne. Sådanne potentielle bidragydere bør heller ikke pålægges byrder.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er afgørende for et velfungerende 
marked, at naturgasselskaberne rettidigt 
foretager de nødvendige investeringer i 

(17) Det er afgørende for et velfungerende 
marked, at naturgasselskaberne rettidigt 
foretager de nødvendige investeringer i 
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indenlandsk produktion og infrastrukturer, 
f.eks. sammenkoblinger og udstyr, som 
muliggør fysisk gennemstrømning i begge 
retninger i rørledninger, oplagring og 
anlæg til forgasning af LNG, idet der tages 
hensyn til eventuelle afbrydelser af 
forsyningerne såsom den afbrydelse, der 
indtraf i januar 2009.

indenlandsk produktion og infrastrukturer, 
f.eks. sammenkoblinger, navnlig dem, som 
giver adgang til EU's gasnet, og udstyr, 
som muliggør fysisk gennemstrømning i 
begge retninger i rørledninger, oplagring 
og anlæg til forgasning af LNG, idet der 
tages hensyn til eventuelle afbrydelser af 
forsyningerne såsom den afbrydelse, der 
indtraf i januar 2009. Såfremt de 
nødvendige sammenkoblinger ikke er 
finansielt rentable for gasselskaberne, 
men har en klar merværdi med hensyn til 
gasforsyningssikkerheden, bør 
Kommissionen foreslå passende 
finansielle incitamenter for at sikre, at 
alle medlemsstater er fysisk tilsluttet EU's 
gasnet.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er vigtigt at opretholde 
gasforsyningen, især til privatkunder og 
andre beskyttede kunder som f.eks. skoler 
og hospitaler, i tilfælde, hvor markedet 
ikke længere kan levere til dem. Det er 
afgørende, at de foranstaltninger, som skal 
træffes i en krise, defineres forud for en 
eventuel krise.

(18) Det er vigtigt at opretholde 
gasforsyningen, især til privatkunder og et 
begrænset antal yderligere kunder, 
navnlig kunder som leverer vigtige 
offentlige tjenester, hvilket kan fastsættes 
af de pågældende medlemsstater, i 
tilfælde, hvor markedet ikke længere kan 
levere til dem. Det er afgørende, at de 
foranstaltninger, som skal træffes i en 
krise, defineres forud for en eventuel krise.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forsyningssikkerhedsaspekterne af en 
langsigtet planlægning af investeringer i 
tilstrækkelig kapacitet og andre 

(20) Forsyningssikkerhedsaspekterne af en 
langsigtet planlægning af investeringer i 
tilstrækkelig kapacitet og andre 
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infrastrukturer på tværs af landegrænser, 
hvormed systemets evne til at garantere 
forsyningssikkerheden og dække rimelige 
behov opretholdes på lang sigt, er 
behandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af 
direktiv …/…/EF [om fælles regler for det 
indre marked for naturgas og ophævelse af 
direktiv 2003/55/EF]. En overgangsperiode 
kan være påkrævet for at opfylde 
standarder for forsyningssikkerhed, således 
at de nødvendige investeringer kan 
foretages. Den 10-årige netudviklingsplan, 
som er opstillet af ENTSO-G, og som 
ACER fører tilsyn med, er et 
grundlæggende redskab til udpegning af de 
investeringer, som er nødvendige på 
fællesskabsniveau. 

infrastrukturer på tværs af landegrænser, 
hvormed systemets evne til at garantere 
forsyningssikkerheden og dække rimelige 
behov opretholdes på lang sigt, er 
behandlet i direktiv 2009/73/EF. En 
overgangsperiode kan være påkrævet for at 
opfylde standarder for 
forsyningssikkerhed, således at de 
nødvendige investeringer kan foretages. 
Den 10-årige netudviklingsplan, som er 
opstillet af ENTSO-G, og som ACER fører 
tilsyn med, er et grundlæggende redskab til 
udpegning af de investeringer, som er 
nødvendige på EU-niveau for at 
gennemføre de infrastrukturkrav, der er 
fastsat i dette direktiv, og foretage en 
risikovurdering på EU-niveau.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne 
udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre. 
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på EU-niveau og bl.a. støtte 
medlemsstater, som er udsat for mindre 
gunstige geografiske eller geologiske 
forhold, bør medlemsstaterne udtænke 
foranstaltninger til at vise solidaritet. 
Naturgasselskaberne bør udarbejde
foranstaltninger, som f.eks. handelsaftaler, 
som kan omfatte øget gaseksport eller øget 
udtag fra lagre. Det er vigtigt at tilskynde 
til på forhånd at finde frem til ordninger 
mellem naturgasselskaberne. 
Naturgasselskaberne bør altid 
kompenseres på en rimelig og ligelig 
måde for de foranstaltninger, som de 
anmodes om at træffe som forberedelse til 
en nødsituation.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 25
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Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Den højtstående repræsentant/næstformanden og kommissæren med ansvar 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 medlemsstaterne i krisesituationer. Kommissæren med ansvar for energi bør især 
koordinere de aktiviteter, som udføres af gaskoordinationsgruppen, der obligatorisk bør 
høres i tilfælde af krisesituationer.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør i overensstemmelse med denne 
forordning optrappe overvågningen af 
forsyningssikkerheden for gas fra 
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tredjelande. Kommissionen bør samordne 
tvistbilæggelsesordninger i forhold til 
tredjelande og intensiverer 
energidialogen, f.eks. inden for rammerne 
af energichartertraktaten og 
energifællesskabstraktaten.

Begrundelse

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) EU-institutionerne bør i særlig grad 
prioritere gasrørledningsprojektet 
Nabucco.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem

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

det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, og ved at 
fastlægge ekstraordinære 
foranstaltninger, der skal implementeres, 
når markedet ikke længere kan levere de 
påkrævede gasforsyninger, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen med 
gennemsigtige procedurer gældende for 
henholdsvis naturgasselskaberne, 
medlemsstaterne, de berørte regioner og 
Unionen både hvad angår forebyggende 
foranstaltninger, konkrete afbrydelser af 
forsyningen og alvorlig og reel fare for 
sådanne afbrydelser i en ånd af solidaritet 
mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

regulerende myndighed eller den nationale 
offentlige myndighed, som hver 
medlemsstat har udpeget som ansvarlig for 
gasforsyningssikkerheden og for 
håndhævelse og gennemførelse af de 
foranstaltninger og planer, der er fastsat i 
denne forordning. Dette berører ikke 
medlemsstaternes valg med hensyn til at 
tildele visse opgaver i medfør af denne 
forordning til andre myndigheder end den 
kompetente myndighed. Disse opgaver 
varetages under den kompetente 
myndigheds tilsyn, og de specificeres i de i 
artikel 4 omhandlede planer.

Begrundelse

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
de 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
der er fastsat i denne forordning. 
Foranstaltningerne skal omfatte en toårig 

2. Hver medlemsstat udpeger på en 
gennemsigtig måde en kompetent 
myndighed med ansvar for at gennemføre 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltningern
e i overensstemmelse med denne 
forordnings bestemmelser.
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risikovurdering, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes for at forebygge en 
afbrydelse af forsyningen og begrænse 
skadevirkninger i tilfælde af afbrydelser.

Foranstaltningerne skal omfatte en toårig 
risikovurdering, herunder om geopolitiske 
risici, opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og opstilling af nødplanen 
samt en løbende overvågning af 
gasforsyningssikkerheden på nationalt 
niveau. Er den nationale regulerende 
myndighed ikke den kompetente 
myndighed, inddrages den regulerende 
myndighed formelt i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af disse foranstaltninger.
De kompetente myndigheder samarbejder 
indbyrdes for at forebygge en afbrydelse af 
forsyningen og begrænse skadevirkninger i 
tilfælde af afbrydelser.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Foranstaltningerne, hvormed 
forsyningssikkerheden skal opretholdes, 
skal tydeligt defineres, være 
gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og kontrollerbare, og de 
må ikke uretmæssigt forvride 
konkurrencen eller et velfungerende indre 
marked. Kommissionen sikrer sammen 
med den kompetente myndighed, at der 
ikke findes nogen bestemmelser, der 
svarer til en destinationsklausul, i de 
kontrakter om naturgas, der indgås 
mellem medlemsstaterne eller disses 
naturgasselskaber og tredjelande. Dette 
berører ikke konkurrencemyndighedernes 
beføjelser.

Ændringsforslag 35
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Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Langsigtede 

forsyningssikkerhedsforanstaltninger
1. Senest …* forelægger Kommissionen 
som led i udviklingen af en langsigtet 
forsyningsstrategi en rapport om 
instrumenter og foranstaltninger, som 
kan øge diversificeringen af 
gasforsyningskilder for og forsyningsruter 
til Unionen. Rapporten indeholder forslag 
til de enkelte medlemsstater vedrørende 
aktiviteter og foranstaltninger til 
forbedring af gasforsyningssikkerheden.
Den omfatter navnlig en vurdering af 
LNG-installationers rolle, og den tilføjes 
en oversigt over lagerkapaciteten for gas i 
de enkelte medlemsstater.
Ydermere foretages der i rapporten en 
bedømmelse af det nuværende regionale 
samarbejde (som fastsat i artikel 4, stk. 3 
og 4, samt i bilag IIIa), og den omfatter 
anbefalinger til forbedring af den fælles 
forebyggende handlingsplan og 
nødplanen. Regionalt samarbejde med 
henblik på at gennemføre denne 
forordning som omtalt i artikel 4, stk. 3 og 
4, udføres af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder med deltagelse 
af naturgasselskaberne, de regulerende 
myndigheder og de industrielle kunder i 
tæt samarbejde med Kommissionen. Dette 
regionale samarbejde fremmer de 
overordnede principper for europæisk 
solidaritet og må ikke være i modstrid med 
disse.
2. Unionen samarbejder med tredjelande, 
der er forsynings- og transitlande, for at 
dele fælles bedste praksis inden for 
energieffektivitet, eksempelvis inden for 
rammerne af eksisterende 
energisamarbejdsaftaler såsom 
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energichartertraktaten.
_______________
* EUT: Et år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Er den regulerende myndighed ikke 
den kompetente myndighed, inddrages 
denne formelt i udarbejdelsen af den 
forebyggende handlingsplan og 
nødplanen. Den kompetente myndighed 
tager størst mulig hensyn til de 
vurderinger, som den regulerende 
myndighed har foretaget, for så vidt de 
vedrører spørgsmål om netregulering og 
navnlig udarbejdelsen af 
konsekvensanalysen vedrørende 
opfyldelsen af standarder for 
infrastruktur i henhold til artikel 6 med 
hensyn til fremtidig godkendelse af 
tariffer og overensstemmelse med 
netudviklingsplanerne.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale 
niveau. Disse konsultationer skal som 
minimum omfatte nuværende og 
nødvendige fremtidige sammenkoblinger, 
navnlig dem, som giver adgang til EU's 
gasnet, forsyninger på tværs af 
landegrænser, adgang til oplagring på 
tværs af landegrænser og den fysiske 
kapacitet til at transportere gas i begge 
retninger. Kommissionen kan høre 
gaskoordinationsgruppen, som informeres 
om resultaterne af konsultationerne.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE430.654v02-00 28/144 RR\811020DA.doc

DA

den infrastruktur, der er relevant for 
gasforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstater kan også beslutte at 
opstille fælles planer på regionalt niveau i 
tillæg til særskilte nationale planer. Hvad 
fælles planer på regionalt niveau angår, 
vedtager og offentliggør de berørte 
medlemsstater disse planer og bestræber 
sig på at indgå mellemstatslige aftaler for 
formelt at støtte det regionale samarbejde.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Den kompetente myndighed 
offentliggør, samtidig med at den 
overholder sin tavshedspligt vedrørende 
følsomme oplysninger, sine planer, 
herunder ændrede udgaver i henhold til stk. 
6, og underretter Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen om disse 
hurtigst muligt. 

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest seks måneder efter, at de 
kompetente myndigheder har underrettet 

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

Kommissionen om planerne, vurderer den 
alle medlemsstaternes planer. 
Kommissionen hører ENTSO-G, ACER, 
gaskoordinationsgruppen og andre berørte 
interessenter om disse planer og tager 
behørigt højde for deres udtalelser. Finder 
Kommissionen, at en plan ikke effektivt 
afbøder de risici, som er påpeget i 
risikovurderingen, eller ikke hænger 
sammen med risikoscenarierne i andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i EU-
lovgivningen, kræver den planen revideret.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Den kompetente myndighed reviderer 
den forebyggende handlingsplan og 
nødplanen hvert andet år på grundlag af 
ændrede vurderinger af de i artikel 8 
omtalte risici, som påvirker 
gasforsyningssikkerheden.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den forebyggende handlingsplan skal 
indeholde: 

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

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) risikovurderingen, jf. artikel 8 b) resultaterne af risikovurderingen, jf. 
artikel 8
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Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) såfremt medlemsstaten træffer en 
sådan beslutning på grundlag af den i 
artikel 8 fastlagte risikovurdering, en 
beskrivelse af forpligtelser til at forsyne 
andre end de i artikel 2, stk. 1, omtalte 
kunder, som er tilsluttet 
gasdistributionsnettet, og som leverer 
vigtige offentlige tjenester, såsom skoler 
og hospitaler. Disse forpligtelser må ikke 
påvirke deres evne til at forsyne 
beskyttede kunder i tilfælde af en 
nødsituation, jf. artikel 7. Disse yderligere 
forpligtelser må ikke være i modstrid med 
principperne om europæisk og regional 
solidaritet med lande med 
forsyningsproblemer

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) de mekanismer, der anvendes til 
samarbejde med andre medlemsstater med 
henblik på udarbejdelse af regionale 
forebyggende handlingsplaner.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den forebyggende handlingsplan skal 
primært bygge på markedsbaserede 
foranstaltninger, tage hensyn til den 
økonomiske effektivitet og effektiviteten af 
de vedtagne foranstaltninger, følgerne 
heraf for det indre energimarkeds funktion, 
indvirkningen på forbrugerne,
miljøpåvirkningerne og relevante 
internationale udviklinger, navnlig i 
større leverandør- og transitlande.

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen udarbejder en 
forebyggende handlingsplan for EU, der 
bygger på alle de nationale og regionale 
planer og beskriver mulige krisescenarier 
samt de mest effektive foranstaltninger til 
afbødning af en sådan krise, for at sikre 
effektiv koordination af 
foranstaltningerne i tilfælde af en 
nødsituation på EU-plan.

Ændringsforslag 53
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

bilag I. Der bør derfor tages hensyn til 
nettets konfiguration og de faktiske 
gasstrømme samt tilstedeværelsen af 
produktions- og lagerkapacitet. Det 
beregnede område, jf. bilag I, som er 
fastlagt af den kompetente myndighed 
efter høring af de relevante 
naturgasselskaber, udvides om nødvendigt 
til det relevante regionale niveau. 

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Manglende adgang til EU's 
integrerede gasnet og afhængighed af én
enkelt gasleverandør fra et tredjeland 
anses som manglende opfyldelse af N-1-
standarden.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hver kompetent myndighed indberetter 
efter at have hørt de relevante 
naturgasselskaber hurtigst muligt en 
eventuel manglende opfyldelse af N-1-
standarden til Kommissionen.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Transmissionssystemoperatørerne
sikrer en permanent fysisk kapacitet til at 

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

transmissionssystemoperatørerne og 
-ejerne senest to år efter denne 
forordnings ikrafttræden en permanent 
fysisk kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger på alle 
sammenkoblingspunkter, undtagen på 
dem, der forbinder produktionsanlæg i 
EU, til LNG-faciliteter eller 
sammenkoblingspunkter med 
distributionsnet. Kapacitetsniveauet for at 
kunne lede gasstrømmen i begge retninger 
skal opnås på den mest 
omkostningseffektive måde, idet der som 
led i denne vurdering tages hensyn til 
aspekter, der ikke er strengt økonomiske, 
såsom forsyningssikkerhed og bidrag til 
det indre marked, og mindst dække den 
kapacitet, som kræves for at opfylde 
forsyningsstandarden, jf. artikel 7. De 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen sikrer, at vurderingen af 
sammenkoblingerne revideres 
regelmæssigt, hvis omstændighederne 
ændres, navnlig ved at ajourføre de 
nationale og regionale forebyggende 
handlingsplaner. Opstår der behov for 
yderligere investeringer på efterfølgende 
stykker af transmissionssystemet, finder 
stk. 7 også anvendelse på disse 
investeringer. Inden for denne toårsperiode 
tilpasser gastransmissionsoperatøren 
transmissionssystemets virkemåde som 
helhed til at kunne transportere 
gasstrømme i begge retninger.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Medlemsstaterne sikrer, at ny 
transmissionsinfrastruktur øger 
forsyningssikkerheden i kraft af et 
tilstrækkeligt antal entry- og exitpunkter, 
og at den bidrager til en hensigtsmæssig 
sammenkobling af infrastrukturen. De 
sikrer også, at den nationale 
entrykapacitet og de nationale 
transmissionsnet er i stand til at tilpasse 
de nationale gasstrømme til de i 
risikovurderingen påpegede scenarier for 
afbrydelse af 
gasforsyningsinfrastrukturen, f.eks. ved at 
fjerne interne flaskehalse.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Påløber der omkostninger i mere end 
én medlemsstat eller i en medlemsstat til 
fordel for andre medlemsstater, kan 
Kommissionen foreslå passende EU-
instrumenter til finansiering af 
sammenkoblinger. Sådanne beslutninger 
træffes fra sag til sag, navnlig under 
hensyntagen til sammenkoblingens 
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manglende økonomiske bæredygtighed og 
den klare merværdi hvad angår 
gasforsyningssikkerhed for en eller flere 
af de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

a) ekstreme temperaturer i en 
spidsbelastningsperiode på syv dage, som 
statistisk set forekommer en gang hvert 
tyvende år og

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

b) en hvilken som helst periode på 45 dage
med usædvanlig stor gasefterspørgsel i de 
koldeste perioder, der statistisk set 
forekommer hvert tyvende år.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer 
ligeledes foranstaltninger for at sikre 

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

passende foranstaltninger for at sikre 
gasforsyningen til beskyttede kunder i en 
periode på 45 dage i tilfælde af en 
nødsituation som defineret i artikel 9, stk. 
2. Den kompetente myndighed og 
gasforsyningsselskaberne bestræber sig 
efter 45 dage eller under forhold, der er 
værre end de i stk. 1 beskrevne, på at 
opretholde forsyningerne til beskyttede 
kunder så længe som muligt.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De produktionsfaciliteter, der er 
nødvendige for at opretholde forsyningen 
(såsom kraftværker, raffinaderier og 
gasoplagringsfaciliteter), sættes i stand til 
at kunne fungere med færrest mulige 
forhindringer for at kunne sikre 
forsyningen af naturgas, elektricitet og 
varme. De fastsatte grænseværdier kan 
overskrides i et omfang, der skal 
fastsættes nærmere. Ændringer af de 
vilkår, der er gældende under 
vandlovgivningen, tillades i et omfang, 
der skal fastsættes nærmere. Farer for 
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miljøet skal i denne forbindelse undgås.

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder 

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder, herunder 
anvendelse af gas til sikring af 
elektricitets- og fjernvarmeforsyning til 
beskyttede kunder og drift af 
industrivirksomheder, der er særlig 
følsomme over for udsving i forsyningen, 
forbrugsmønstre, sammenkoblinger med 
det indre marked og sikkerhedsmæssige 
hensyn

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen foretager en 
tilbundsgående vurdering af risiciene for 
gasforsyningen på EU-niveau og vedtager 
og offentliggør en rapport, der skal 
forelægges de kompetente myndigheder, 
gaskoordinationsgruppen, ACER, 
ENTSO-G og Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kan på grundlag af 
en teknisk og økonomisk analyse
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fastlægge forpligtelser til at forsyne andre 
end de i artikel 2, stk. 1, omtalte kunder, 
som allerede er tilsluttet 
gasdistributionsnettet, og som leverer 
vigtige offentlige tjenester, såsom skoler 
og hospitaler. Disse forpligtelser må ikke 
påvirke deres evne til at forsyne 
beskyttede kunder i tilfælde af en 
nødsituation, jf. artikel 7. Disse yderligere 
forpligtelser må ikke være i modstrid med 
principperne om europæisk og regional 
solidaritet med lande med 
forsyningsproblemer.

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Efter Kommissionens henstilling som 
omhandlet i artikel 4, stk. 3, eller i den i 
artikel 4, stk. 4, omhandlede situation 
foretages risikovurderingen også på 
regionalt niveau.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle gaskunders interesser, og 
den regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder med den kompetente 
myndighed og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen, 
herunder om geopolitiske risici. 
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Der foretages fornyede 
risikovurderinger, jf. stk. 1 og 1a, hvert 
andet år inden den 30. september i det 
pågældende år.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I nødplanen: 1. I de nationale og regionale nødplaner:

Ændringsforslag 74

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 markedsdeltageres rolle 
og ansvarsområder under hensyntagen til 
det varierende omfang, hvori de er berørt 
af eventuelle afbrydelser af 
gasforsyningen, og deres samspil med den 
kompetente myndighed og med den 
regulerende myndighed, hvor dette er 
relevant

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) fastslås bidraget fra og den relative 
værdi af 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. Ikke-
markedsbaserede foranstaltninger 
anvendes kun i den udstrækning, at 
markedsbaserede mekanismer alene ikke 
længere kan sikre forsyningerne til de 
beskyttede kunder

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 78
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 udarbejdet i tæt 
samarbejde med markedsdeltagerne med 
sigte på at stille gas til rådighed i tilfælde 
af en nødsituation, idet der tages hensyn til
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.

Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen udarbejder en EU-
nødplan, som anskueliggør mulige 
uoverensstemmelser mellem de nationale 
og regionale planer samt mulige 
koordinationsforanstaltninger, der skal 
træffes af Kommissionen i forbindelse 
med en nødsituation i EU. Den skal også 
beskrive de mekanismer, der benyttes til at 
iværksætte mægling med tredjelande.

Ændringsforslag 80

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 

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

forsyningsforholdene kan blive forringet 
på kort sigt. Markedet forventes at løse 
problemet uden den kompetente 
myndigheds indgriben.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 håndtere problemet
uden den kompetente myndigheds 
indgriben.

Ændringsforslag 82

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 
instrumenter alene. 

3) Nødsituationsniveau (nødsituation): når 
forsyningen afbrydes, eller der 
forekommer en usædvanlig høj 
efterspørgsel, og 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.

Ændringsforslag 83
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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. De kompetente myndigheder i 
forbindelse med nødplanen skal sikre, at 
adgangen på tværs af landegrænser til 
lagerfaciliteterne også opretholdes i 
nødsituationer. Medlemsstaterne og den 
kompetente myndighed må ikke indføre 
foranstaltninger, der uberettiget begrænser 
gasstrømmen på tværs af landegrænser. 

Ændringsforslag 84

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Nødplanen skal også fastlægge de 
nødvendige foranstaltninger, der skal 
træffes for at afbøde virkningen af en 
afbrydelse i forsyningen af elektricitet 
produceret ved hjælp af gas og 
fjernvarmeforsyningen til beskyttede 
kunder. 

Ændringsforslag 85

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 

4. Hvis den kompetente myndighed 
iværksætter et af kriseniveauerne, oplyser 
den øjeblikkeligt Kommissionen herom og 
forelægger alle nødvendige oplysninger, 
især vedrørende de foranstaltninger, den 
påtænker at træffe. Den kompetente 
myndighed følger de i nødplanen fastsatte 
foranstaltninger. I en nødsituation, som 
kan munde ud i en anmodning om bistand 
fra EU og dennes medlemsstater, 
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civilbeskyttelsesområdet. underretter medlemsstatens kompetente 
myndighed hurtigst muligt Kommissionens 
overvågnings- og informationscenter på 
civilbeskyttelsesområdet. Kommissionen 
kan indkalde gaskoordinationsgruppen.

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om, at der i en 
medlemsstat er udstedt en varsling, eller 
der foreligger en trussel om afbrydelse af 
gasforsyningerne, der muligvis har en 
tydelig geopolitisk dimension, træffer 
Unionen repræsenteret på højeste niveau 
passende diplomatiske foranstaltninger 
under hensyn til den særlige rolle, som 
næstformanden/den højtstående indtager i 
henhold til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 87

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. 

udgår

Ændringsforslag 88
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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 
opfylder de i stk. 2 nævnte kriterier, og at 
den ikke pålægger en urimelig byrde på 
naturgasselskaberne og det indre markeds 
funktion.

Ændringsforslag 89

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Vedtager den kompetente myndighed i 
en medlemsstat, der befinder sig i en 
nødsituation, undtagelsesvis at træffe 
foranstaltninger, der ikke er fastsat i 
planerne, undersøger Kommissionen, om 
dette er berettiget. Kommissionen kan 
konsultere gaskoordinationsgruppen i 
sådanne sager.

Ændringsforslag 90

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Kommissionen kan bl.a. anmode den 
kompetente myndighed om at ændre 
foranstaltninger, som pålægger 
naturgasselskaberne en urimelig byrde, 
og ophæve sin erklæring af en 
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nødsituation, hvis den efter 
Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

Ændringsforslag 91

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. I forbindelse med ikke-
markedsbaserede foranstaltninger, der 
pålægges naturgasselskaber i tilfælde af 
en nødsituation, herunder på regionalt 
niveau og EU-niveau, sikres rimelig og 
ligelig kompensation til fordel for de 
naturgasselskaber, der er berørt af disse 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 92

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Ændringsforslag 93

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 

1. Kommissionen kan erklære en 
nødsituation på EU-niveau efter 
anmodning af en kompetent myndighed.
Efter en verifikation i henhold til artikel 9, 
stk. 6, erklærer Kommissionen en 
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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 på EU-niveau, hvis mere end 
én kompetent myndighed har erklæret en 
nødsituation, eller hvis EU mister mere 
end 20 % af sin daglige gasimport fra 
tredjelande ifølge ENTSO-G's 
beregninger. Kommissionen erklærer en 
nødsituation på EU-niveau for specifikke 
berørte geografiske områder, som 
defineres i overensstemmelse med bilag 
IIIa eller artikel 4, stk. 3 og 4, og som
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.

Ændringsforslag 94

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. 
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 
gennem næstformanden/den højtstående 
repræsentant og kommissæren med 
ansvar for energi. Kommissionen 
indkalder en kriseledelsesgruppe bestående 
af bl.a. repræsentanter for erhvervslivet og 
de medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. Kommissionen sikrer, at 
gaskoordinationsgruppen modtager 
regelmæssige oplysninger om arbejdet i 
kriseledelsesgruppen.
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Ændringsforslag 95

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, 
pålægger Kommissionen den kompetente 
myndighed at ændre sin foranstaltning og 
underretter denne om årsagerne til, at den 
mener, at den kompetente myndighed 
eller naturgasselskabet skal ændre sin 
foranstaltning.

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 denne underretning
ændrer den pågældende kompetente 
myndighed sin foranstaltning og 
underretter Kommissionen herom, eller 
sender et behørigt begrundet svar, der 
godtgør, hvorfor den pågældende 
foranstaltning er berettiget. 
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, underretter den den 
kompetente myndighed om årsagen til, at 
den finder forklaringen uacceptabel. I 
sådanne tilfælde efterkommer den 
kompetente myndighed Kommissionens 
anmodning hurtigst muligt. 
Kommissionens anmodning 
udspecificerer de anbefalede 
foranstaltninger, som den kompetente 
myndighed skal træffe for at få det indre 
marked for gas til at fungere igen.
Kommissionen holder 
gaskoordinationsgruppen underrettet 
under hele forløbet. 
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Ændringsforslag 96

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, de kompetente 
myndigheder eller naturgasselskabet må 
ikke iværksætte foranstaltninger, som på 
noget tidspunkt begrænser gasstrømmen på
det indre marked.

Ændringsforslag 97

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 høring af 
gaskoordinationsgruppen 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 Unionen i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande.

Ændringsforslag 98

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-

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 
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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.

regulerende myndigheder, for så vidt disse 
ikke er 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.

Ændringsforslag 99

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 bistår 
gaskoordinationsgruppen bl.a. 
Kommissionen i spørgsmål vedrørende:

Ændringsforslag 100

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

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen indkalder regelmæssigt 
gaskoordinationsgruppen.

3. Kommissionen indkalder regelmæssigt 
gaskoordinationsgruppen og videregiver de 
oplysninger, den har modtaget fra de 
kompetente myndigheder, og sikrer 
samtidig, at forretningsmæssigt følsomme 
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oplysninger behandles fortroligt. 
3a. Gaskoordinationsgruppen bidrager til 
definitionen af regioner, jf. artikel 4, stk. 
3 og 4.
Gaskoordinationsgruppen opretter 
særlige undergrupper, der tager sig af 
regionale forsyningssikkerhedsspørgsmål, 
for at opnå solidaritet på regionalt niveau.

Ændringsforslag 102

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

----------------------------------------------------
1 EUT: Indsæt venligst datoen 6 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 103

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 
nettet og produktionsanlæg, 
lagerfaciliteter eller LNG-terminaler i
MNm3/h (mio. m3 pr. time)

Ændringsforslag 104
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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.

Ændringsforslag 105

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 
Unionen og dens medlemsstater.

Kommissionen analyserer de kompetente 
myndigheders vurderinger og underretter 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og 
gaskoordinationsgruppen om sine 
resultater i samlet form.

Ændringsforslag 106

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, og således at 
den får tilstrækkelige oplysninger til at 
kunne handle, om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
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indgås af naturgasselskaber i deres 
respektive medlemsstater med 
leverandører fra tredjelande:

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at give den kompetente myndighed 
mulighed for at opfylde sine forpligtelser i 
henhold til dette stykke giver 
naturgasselskaberne de i første afsnit 
omtalte oplysninger til den kompetente 
myndighed med henblik på aggregering.
Den kompetente myndighed og 
Kommissionen sikrer, at disse oplysninger 
behandles fortroligt.

Ændringsforslag 108

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 
Kommissionen senest den 31. juli hvert år: 

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

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

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. 

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 109

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 henhold til denne 
forordning, behandles fortroligt.

Ændringsforslag 110

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen indfører en ordning til 
løbende overvågning af og rapportering 
om naturgasforsyningssikkerheden, der 
omfatter følgende foranstaltninger:
a) udarbejdelse af årlige rapporter om 
overholdelsen af reglerne for det indre 
marked for energi, navnlig hvad angår 
gennemsigtighed og 
tredjelandsvirksomheders, navnlig 
hovedleverandørers og disses 
datterselskabers, overholdelse af EU's 
konkurrenceregler
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b) vurdering af indvirkningen fra vertikalt 
integrerede energiselskaber fra 
tredjelande på det indre marked og 
gennemførelsen af princippet om 
gensidighed
c) gennemførelse af hensigtsmæssige 
foranstaltninger rettet mod at undgå 
statsejede udenlandske energiselskabers 
ukontrollerede investeringer i Unionens 
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 for 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 EU-
retten.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning Overvågning ved Europa-Kommissionen
Kommissionen varetager løbende 
overvågning af og rapportering om 
gasforsyningssikkerhedsforanstaltninger, 
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, samt reglerne 
vedrørende forsyningssikkerhed og 
konkurrencelovgivningen.

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 

Senest […] og efter at have vurderet de 
anmeldte planer og konsulteret 
gaskoordinationsgruppen udarbejder 
Kommissionen konklusioner vedrørende 
mulige veje til at forbedre 
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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.

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 foreslår efter konsultation af 
gaskoordinationsgruppen eventuelle 
instrumenter til forbedring af markedet.
Rapporten skal, hvor dette er relevant, 
indeholde henstillinger til forbedring af 
denne forordning.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gasrørledningsprojektet Nabucco

EU- institutionerne prioriterer i særlig 
grad gasrørledningsprojektet Nabucco, 
hvad angår politisk profil og finansiering.

Begrundelse

I en forordning, der drejer sig om sikre gasforsyninger, bør spredning af gasforsyningerne 
spille en vigtig rolle. I denne forbindelse, kan Nabucco-rørledningen udgøre et alternativ til 
Den Europæiske Unions nuværende forsyningskilder.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

BILAG I: BEREGNING AF N-1-INDIKATOREN

1. Beregning af N-1-indikatoren
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N-1-indikatoren beskriver gasinfrastrukturens kapacitet 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 kapacitet 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.

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 – 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.
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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 naturgastransmissionsnet såvel som produktions-, LNG- og 
oplagringsfaciliteter tilknyttet det beregnede område.  

Teknisk kapacitet2 for alle resterende gasinfrastrukturer i tilfælde af en afbrydelse 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 efterspørgsel, 
der statistisk set forekommer hvert tyvende år. 

Resultatet af beregningen af N1-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: 

                                               
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, nummer 18), "teknisk 
kapacitet": den maksimale uafbrudte kapacitet, som transmissionssystemoperatøren kan tilbyde brugerne af 
nettet, idet der tages hensyn til systemintegritet og transmissionsnettets driftskrav.

2 Udkast til 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, nummer 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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"Beregnet område": et geografisk område, for hvilket anvendelsen af N-1-formlen er 
beregnet. Det beregnede område kan henvise til det nationale eller regionale 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 den maksimale 
tekniske daglige leveringskapacitet i alle LNG-terminaler i det beregnede område, idet der 
tages hensyn til kritiske elementer såsom 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.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag II – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed tager følgende
vejledende og ikke-udtømmende liste i 
betragtning ved udarbejdelsen af den 
forebyggende plan og nødplanen:

Den kompetente myndighed tager den
vejledende og ikke-udtømmende liste, der 
findes i dette bilag, i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen. Den kompetente myndighed 
tager behørigt hensyn til de miljømæssige 
virkninger af de foreslåede 
foranstaltninger under udarbejdelsen af 
de forebyggende planer og nødplanerne, 
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og foretrækker så vidt muligt de 
foranstaltninger, der har mindst 
indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag II – Udbudssiden – led 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Fremme af integrationen af gas 
fra vedvarende energikilder i 
gasnetinfrastrukturen 

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag II – Udbudssiden – led 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Underjordisk gasoplagring (kommerciel 
og strategisk)

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 117

Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIIa
REGIONALT SAMARBEJDE
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I overensstemmelse med EUF-traktatens 
artikel 194 og som understreget i artikel 6 
i direktiv 2009/73/EF samt artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 715/2009 er regionalt 
samarbejde et vigtigt udtryk for 
solidaritetsprincippet samt et af denne 
forordnings bærende principper. 
Regionalt samarbejde er nødvendigt 
navnlig i forbindelse med udarbejdelsen 
af risikovurderingen (artikel 8), de 
forebyggende handlingsplaner og 
nødplanerne (artikel 4, 5 og 9), 
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger (artikel 6 og 7) og 
bestemmelserne om reaktionen på 
nødsituationer på EU-niveau og regionalt 
niveau (artikel 10).
Det regionale samarbejde under denne 
forordning bygger på det eksisterende 
regionale samarbejde, der omfatter 
naturgasselskaber, medlemsstater og 
nationale regulerende myndigheder med 
henblik på bl.a. at styrke 
forsyningssikkerheden og integrationen af 
det indre marked for energi, som f.eks. de 
tre regionale gasmarkeder under det 
regionale gasinitiativ (Gas Regional 
Initiative), gasplatformen under 
Pentalateral Forum, gruppen på højt plan 
for planen for sammenkobling af det 
baltiske energimarked og 
energifællesskabets koordineringsgruppe 
for forsyningssikkerhed. De specifikke 
krav til forsyningssikkerheden vil 
imidlertid antagelig få nye 
samarbejdsrammer til at opstå, og 
nuværende samarbejdsområder vil skulle 
tilpasses for at sikre højest mulig 
effektivitet.
Samarbejde mellem blandt andre følgende 
lande kan i lyset af de stadig mere 
sammenkoblede og indbyrdes afhængige 
markeder og virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked øge disses individuelle og 
kollektive forsyningssikkerhed: 
- Polen og de tre baltiske lande
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- Den Iberiske Halvø (Spanien og 
Portugal) og Frankrig
- Irland og Det Forenede Kongerige
- Bulgarien, Grækenland og Rumænien
- Danmark og Sverige
- Slovenien, Italien, Østrig, Ungarn og 
Rumænien
- Polen og Tyskland
- Frankrig, Tyskland, Belgien, 
Nederlandene og Luxembourg, som 
allerede er organiseret i Pentalateral 
Forum
- andre.
Det regionale samarbejde mellem dem 
udvides, så samarbejdet med nabolandene 
styrkes, især hvad angår lande, der i 
energimæssig henseende befinder sig i en 
ø-lignende situation, navnlig med hensyn 
til styrkelse af sammenkoblinger.  
Medlemsstaterne kan også være medlem 
af forskellige samarbejdsgrupper.
De i artikel 3 nævnte aktører samarbejder 
på regionalt niveau inden for deres 
respektive aktivitets- og 
kompetenceområder. I forbindelse med 
denne forordning er det medlemsstaternes 
kompetente myndigheder, som indleder og 
formelt etablerer det regionale 
samarbejde, efter høring af 
Kommissionen, som oplyser 
gaskoordinationsgruppen herom. De 
praktiske resultater af dette regionale 
samarbejde, såsom en fælles 
forebyggende handlingsplan og/eller en 
fælles nødplan, skal godkendes formelt og 
offentliggøres af de berørte kompetente 
myndigheder og løbende overvåges af 
disse. Kommissionen, som informerer 
gaskoordinationsgruppen, høres.
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BEGRUNDELSE

I. Indledning

Et fuldstændigt sæt politiske foranstaltninger på EU-plan, der hovedsagelig stammer fra 
meddelelsen om en energipolitik for Europa fra januar 20071, fungerer som reaktion på 
udfordringen vedrørende energiforsyningssikkerhed. Inden for gassektoren bidrager foruden 
direktiv 2004/67/EF et helt regelsæt vedrørende infrastrukturer og sammenkoblinger indirekte 
til dette mål ved hjælp af i) retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet (TEN-
E-projekter)2 og ii) den såkaldte tredje energipakke om det indre elektricitets- og gasmarked, 
der blev vedtaget i juni 2009. De lovgivningsforanstaltninger, der blev vedtaget med henblik 
på integrationen af gasmarkedet ved at fastlægge regler for tredjeparts adgang til gaslagre og 
LNG-faciliteter og gennemskuelighed i forbindelse med gasreserver3, vil bidrage til at skabe 
energisikkerhed. Det var på samme vis Parlamentets opfattelse, at fremme af regional 
solidaritet, udvikling af gassammenkoblinger ved hjælp af en 10-årig netudviklingsplan samt 
en stærk harmoniseringsproces hvad angår betingelserne for netværksadgang gennem 
samarbejde mellem transmissionssystemoperatørerne var nøglepunkter i lovgivningspakken4.

De internationale aspekter af energiforsyningssikkerhed blev også behandlet i beslutninger5, 
der understregede behovet for yderligere udvikling af en fælles energistrategi for Europa, der
omfatter producenter, distributører og forbrugere, for dermed at tale med én stemme og for at 
skabe et gennemskueligt og bæredygtigt energisystem, der øger den regionale mangfoldighed 
af energikilder. Parlamentet opfordrede også meget kraftigt til, at der blev udviklet en EU-
handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og -solidaritet, herunder en gennemgang af 
kriseberedskabsmekanismerne.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over forslaget til forordning om foranstaltninger til 
opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af direktiv 2004/67/EF, 
eftersom det er en retsakt, som giver et egentligt svar på et reelt problem, EU står overfor. Det 
blev helt klart i forbindelse med gaskrisen mellem Rusland og Ukraine sidste vinter, hvor 
millioner af europæiske borgere og vores økonomi led ganske betragteligt. Europa-
Parlamentet har derfor gennem ovennævnte beslutninger anmodet om et sådant initiativ, og 
ordføreren er overbevist om, at medlemmerne i vid udstrækning vil bidrage hertil i de 
kommende måneder.

Ordføreren er endvidere af den faste overbevisning, at en fuldstændig og hurtig 
gennemførelse af en sådan forordning sammen med lovgivningen om det indre energimarked 
i betydelig grad vil nedbringe EU's sårbarhed over for eksterne afbrydelser af forsyningerne, 
                                               
1 KOM(2007)0001.
2 Beslutning nr. 1364/2006/EF, EUT L 262 af 22.9.2006, s. 1-23.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for 

naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til 

naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005, EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.
5 Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2009 om den anden strategiske energiredegørelse 

(2008/2239(INI)), P6_TA(2009)0038 og Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2009 om 
energisikkerhedens eksterne aspekter, P7_TA(2009)0021
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og at den også vil styrke europæiske gasselskabers førende rolle i verden samt EU’s 
geopolitiske rolle som strategisk global aktør.

II. Ordførerens hovedpunkter

1. Spørgsmål, der tages op i udkastet til betænkning

Ordføreren mener, at der er flere punkter i forslaget til forordning, der bør forbedres, og har 
derfor stillet ændringsforslag inden for følgende områder:

a. Selskabernes rolle

I betragtningerne og konsekvensanalysen gøres det meget klart, at der er tre trin, når en krise 
skal imødegås (1. markedet, 2. medlemsstaterne, 3. Fællesskabet), mens selskabernes rolle 
synes at forsvinde i retsakten. Den bør derfor styrkes i teksten på flere områder, navnlig hvad 
angår gaskoordinationsgruppens rolle og artiklen om de tre kriseniveauer.

b. Tilbagegående gasstrømme

I den foreliggende tekst stilles der forslag om, at alle sammenkoblingspunkter skal udstyres 
med kapacitet til at lede gasstrømme tilbage. Ordføreren mener, at denne bestemmelse går for 
vidt både hvad økonomi og forsyningssikkerhed angår. Det tjener eksempelvis ikke noget 
formål at have tilbagegående gasstrømme i sammenkoblingerne med leverandørlande. De 
kompetente myndigheder på nationalt niveau og gaskoordinationsgruppen på EU-niveau bør 
afgøre, i forbindelse med hvilke sammenkoblinger kapacitet til at lede gasstrømme tilbage vil 
være omkostningseffektiv og udgøre en merværdi i forsyningssikkerhedsmæssig henseende i 
krisetider.

c. Forebyggende planer og nødplaner

Ordføreren mener, at Kommissionen ganske som medlemsstaterne bør udarbejde 
forebyggende planer og nødplaner på EU-niveau for på bedst mulig vis at kunne styre 
situationer, hvor der erklæres en nødsituation på fællesskabsniveau.

d. Nødsituationer på fællesskabsniveau

I den nuværende tekst fastsættes et fald på 10 % i importen som tærskel for, hvornår der skal 
erklæres en nødsituation på fællesskabsniveau. Ordføreren mener imidlertid, at denne tærskel 
ikke dækker en hel række scenarier, hvor en medlemsstat kan opleve en krise, hvor gassen 
afbrydes 100 %, men faldet stadig ikke når over 10 % på EU-niveau. Derfor er 
bestemmelserne i artiklen om muligheden for at erklære en nødsituation på fællesskabsniveau 
for et afgrænset geografisk område blevet styrket. Dette bør føre til en form for 
solidaritetsmekanisme i Fællesskabet, som dog skal gennemføres på regionalt niveau.

e. Omkostningsdeling i forbindelse med nye transnationale infrastrukturinvesteringer

De fleste medlemsstater har givet udtryk for deres bekymringer vedrørende omkostningerne 
til opførelse af ny eller opgradering af eksisterende infrastruktur. Dette er af særlig betydning, 
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eftersom gennemførelsen af denne forordning i mange tilfælde vil omfatte etablering af 
infrastruktur i en medlemsstat til fordel for andre medlemsstater. I den tredje pakke 
vedrørende det indre energimarked er der allerede mekanismer, hvad angår spørgsmålet om 
grænseoverskridende sammenkoblinger. I denne forbindelse mener ordføreren, at disse 
mekanismer også vil kunne anvendes til andre former for infrastruktur, såsom tilbagegående 
strømme. Der er eksplicit medtaget en henvisning til proportionalitetsprincippet vedrørende 
omkostningsdeling i forbindelse med fordelene ved forsyningssikkerhed.

f. Foranstaltninger, der ikke er markedsbaserede

Ordføreren har ved flere lejligheder givet udtryk for sit ønske om at gøre begrænsningerne for 
medlemsstaternes indgreb i markedet mere eksplicitte. Det accepteres, at disse 
foranstaltninger kun kan træffes under ekstreme omstændigheder, men at det kan have 
konsekvenser på kort eller mellemlang sigt for markedets funktion, hvis de træffes af de 
kompetente myndigheder. Det understreges derfor på relevante steder i teksten, at 
foranstaltninger, der ikke er markedsbaserede, kun bør finde anvendelse som en sidste udvej.

g. Udveksling af oplysninger

Ordføreren mener, at alle relevante myndigheder, det være sig på nationalt niveau eller 
fællesskabsniveau, skal have de nødvendige oplysninger for at kunne træffe de nødvendige 
foranstaltninger i tilfælde af en nødsituation. Kommercielt følsomme oplysninger skal 
imidlertid behandles med yderste varsomhed, eftersom enhver læk vil kunne skabe alvorlige 
problemer for gasselskaber både i og uden for EU. Derfor foreslås det, at disse data 
centraliseres på nationalt plan og af de kompetente myndigheder fremsendes til 
Kommissionen i samlet form.

h. Elsektorens rolle

Ordføreren finder, at der i lande, hvor husholdningerne hovedsagelig forsynes med elektricitet 
produceret på grundlag af gas, bør træffes konkrete foranstaltninger til at sikre, at beskyttede 
kunder ikke udsættes for en afbrydelse i tilfælde af en krise. Derfor inkluderer han dette 
element ved udarbejdelsen af risikovurderingerne og nødplanerne.

i. Andre spørgsmål

Ordføreren foreslår en ny artikel om foranstaltninger til sikring af gasforsyningen på lang sigt, 
idet Kommissionen skal forelægge en rapport om mulighederne for på EU-plan at sprede de 
geografiske kilder og ruterne til EU samt fuldt ud vurdere LNG-installationernes rolle.
Ordføreren strammer teksten med referencer til betydningen af at opnå øget kapacitet i 
sammenkoblingerne mellem medlemsstaterne.

Ordføreren mener desuden, at den foreliggende tekst kun foreskriver forebyggende 
foranstaltninger i et begrænset antal scenarier, og at den burde muliggøre større fleksibilitet i 
tilfælde, hvor kriser varierer i længde eller intensitet.

2. Spørgsmål, der ikke behandles i udkastet til betænkning på dette stadium af 
proceduren
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Ordføreren har med vilje valgt ikke at behandle to specifikke spørgsmål i udkastet til 
betænkning, da han mener, at disses kompleksitet bør medføre en grundig debat med 
medlemmerne.  Men han vil gerne forklare, hvad han ønsker at opnå i den endelige tekst, for 
så vidt angår disse spørgsmål.

a. Definitionen af "beskyttede kunder"

Den aktuelle definition i teksten er på samme tid for vag og for snæver. For vag, fordi 
muligheden for at inkludere små og mellemstore virksomheder, som er sluttet til gasnettet, 
åbner mulighed for i denne kategori at inkludere sektorer, som ikke bør betragtes som 
essentielle under en krise. Og for snæver, fordi den kun anfører skoler og hospitaler som 
mulige undtagelser, men ikke andre essentielle tjenester, som f.eks. brandstationer.
Ordføreren mener, at teksten, da denne definition er essentiel for afgørelser om 
forsyningsniveauer, jf. artikel 7, bør give medlemsstaterne større fleksibilitet til tilpasning til 
deres nationale forhold på grundlag af klart definerede kriterier. Derfor mener ordføreren, at 
det er helt afgørende, at den endelige tekst, som Parlamentet vedtager, muliggør inklusion i 
denne kategori af visse sektorer eller aktører, som er essentielle med henblik på at sikre f.eks. 
den nationale sikkerhed og folkesundheden. Anføres der en begrænset liste over sektorer, 
risikerer man at udelukke nogle vigtige områder; derfor vil en klart defineret liste over 
kriterier være meget mere hensigtsmæssig.

b. Standarderne for infrastruktur (N-1)

Ordføreren mener, at dette er et meget teknisk spørgsmål, som endnu ikke er løst. Mange 
aktører med meget forskellig baggrund har rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt N-1-standarden er 
effektiv, således som den fremstår i Kommissionens tekst. Da dette er en af 
hovedmekanismerne i forordningen, vil ordføreren gerne have mere tid til at undersøge dette 
med henblik på via ændringsforslag at forelægge et godt forslag, som kan gøre N-1-
standarden så pålidelig som muligt.

Ordføreren mener, at N-1-standarden bør være det væsentligste subsidiaritetselement i 
forordningen, således at alle nationale forhold kan afspejles.  Det er muligt, at et givet land 
ikke har en god såkaldt N-1-score, men at en afbrydelse af gasforsyningen samtidig kun i 
ringe grad vil påvirke landets energimarked eller energisammensætning, da det ikke er særlig 
afhængigt af gas. Medlemsstaterne bør kunne være fleksible, når de afgør, hvorledes en 
gasforsyningskrise skal håndteres, om de skal udbygge gasinfrastrukturen eller øge den 
nationale energiproduktion yderligere. Dette er blot to eksempler på, hvad de kan gøre.
Ordføreren støtter fuldt ud tanken om en standard, men mener, at medlemsstaterne har behov 
for mere tid til at studere detaljerne i dette vigtige aspekt af forordningen.
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UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse 
af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Rådgivende ordfører: Jacek Saryusz-Wolski

KORT BEGRUNDELSE

Inden for de seneste år har EU's medlemsstater oplevet gentagne afbrydelser af 
gasforsyningen. Den russisk-ukrainske gaskrise i januar 2009 viste endnu en gang, at EU's 
voksende afhængighed af ekstern energiforsyning, primært fra udemokratiske og ustabile 
lande, kan være til skade for medlemsstaternes langsigtede økonomiske og politiske 
interesser. EU's energimæssige sårbarhed kræver en samlet energipolitik, som kombinerer 
interne aspekter og eksterne dimensioner.

Energisikkerhed skal ses som en afgørende del af EU's overordnede sikkerhed. Derfor er 
opretholdelse af naturgasforsyningen til Fællesskabet, navnlig i krisetider, et strategisk mål. I 
denne henseende er forhåndsopstilling af nationale planer med forebyggende foranstaltninger 
og nødforanstaltninger velkommen, så længe disse planer samordnes på fællesskabsplan. På 
mellemlang sigt anses et stort indre konkurrencedygtigt marked med højtudviklede 
sammenkoblinger og infrastrukturer for at være den mest effektive beskyttelse mod 
forsyningsafbrydelser.   

EU's energisikkerhedspolitik bør dog gøre det muligt for Unionen ikke blot at reagere på 
krisesituationer, men også forudse dem. Alle foranstaltninger, der sikrer, at det indre 
energimarked fungerer, bør derfor suppleres med et proaktivt energidiplomati, som har til 
formål at styrke samarbejdet med store producent-, transit- og forbrugerlande i en ånd af 
gensidighed.

Den rådgivende ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget glæder sig over forslaget til 
forordning om ophævelse af direktiv 2004/67/EF, men mener dog, at der bør foretages visse 
forbedringer for at imødekomme behovet for en samlet strategi for EU's energisikkerhed. Der 
foreslås følgende ændringer:

- Forslaget bør behandles i lyset af den nye lovgivningsmæssige ramme i 
Lissabontraktaten, hvor det i artikel 176 A fastslås, at Unionens politik på 
energiområdet [sigter] mod i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne at sikre 
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energiforsyningssikkerheden i Unionen. Den rådgivende ordfører mener, at denne 
solidaritet er afgørende for opbygningen af en fælles EU-energipolitik, og at den bør 
udvikles både internt og eksternt på politisk plan i dialog med tredjelande såvel under 
som før og efter forsyningskrisesituationer.

- Ansvaret for naturgasforsyningssikkerheden bør ligeledes sikres på fællesskabsplan.
Kommissionen bør derfor udarbejde forebyggende planer og nødplaner for 
Fællesskabet på baggrund af nationale planer. Endvidere har Kommissionen et særligt 
ansvar for at overvåge, at de regler, der omhandler det indre marked i energisektoren, 
anvendes af virksomheder fra tredjelande.  

- Næstformanden/den højtstående repræsentant bør tilknyttes alle trin i gennemførelsen 
af forordningen. Han/hun bør navnlig være ansvarlig for mægling og forhandling med 
tredjelande på vegne af medlemsstaterne i krisesituationer.

- For at forebygge uventede afbrydelser af forsyningen bør EU sammen med 
leverandør- og transitlandene oprette en varslingsmekanisme, som understøttes af 
klare politiske garantier. Enhver fremtidig handels-, associerings-, partnerskabs- og 
samarbejdsaftale mellem EU og leverandør- eller transitlande bør omfatte en 
energisikkerhedsklausul omfattende en adfærdskodeks og en beskrivelse af de 
foranstaltninger, som skal træffes i nødsituationer.

- Kommissionen bør overveje at udvide Det Europæiske Energifællesskab baseret på 
bestemmelserne i energichartret til tredjelande og oprette nye regionale 
energimarkeder samt fortsat aktivt støtte oprettelsen af et integreret energimarked for 
Euro-Middelhavsområdet.

- Enhver strategi for energiforsyningssikkerheden på mellemlang og lang sigt vil kræve 
en større diversificering af leverandører, forsyningskilder og forsyningsveje. Denne 
strategi bør omfatte berørte tredjelande og navnlig dem, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik. Det bør prioriteres, at fællesskabsinvesteringer fokuserer 
på vigtige infrastrukturer, som kan bidrage til at opretholde forsyningssikkerheden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Gasforbruget i EU er steget hastigt i det 
seneste årti. Den indenlandske produktion 

(2) Gasforbruget i EU er steget hastigt i det 
seneste årti. Den indenlandske produktion 
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er faldende, og gasimporten er derfor steget 
endnu hurtigere og har dermed skabt en 
øget afhængighed af import og et behov for 
at tage højde for 
forsyningssikkerhedsaspekter.

er faldende, og gasimporten er derfor steget 
endnu hurtigere og har dermed skabt en 
øget afhængighed af import og et behov for 
at tage højde for 
forsyningssikkerhedsaspekter. I visse 
medlemsstater spiller naturgas en så 
dominerende rolle i 
energisammensætningen, at de i 
energimæssig henseende befinder sig i en 
situation svarende til østaters hvad angår 
stor afhængighed af importeret gas fra 
tredjelande og manglende 
infrastrukturforbindelser med resten af 
EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forskellige kilder til 
fællesskabsmidler står til rådighed for at 
hjælpe medlemsstaterne med at finansiere 
de nødvendige investeringer i indenlandsk 
produktion og infrastruktur, bl.a. lån og 
lånegarantier fra Den Europæiske 

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

Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling (EBRD) eller finansiering fra 
regionalfonde, strukturfonde eller 
Samhørighedsfonden. EIB, ERBD og 
Fællesskabets eksterne instrumenter som 
ENPI, IPA og DCI kan også finansiere 
foranstaltninger i tredjelande (navnlig i 
lande omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik) med henblik på at 
forbedre energiforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
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nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne 
udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske, geopolitiske
eller geologiske forhold, bør 
medlemsstaterne, som fastsat i 
Lissabontraktaten, udtænke specifikke 
foranstaltninger til at vise solidaritet, 
herunder foranstaltninger som 
handelsaftaler mellem naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, anlæg af 
tekniske knudepunkter, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Da gasforsyninger fra tredjelande er 
centrale for Fællesskabets 
gasforsyningssikkerhed, bør 
Kommissionen indarbejde en 
energisikkerhedsklausul i handels-, 
associerings-, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler med producent- og 
transitlande. I denne 
energisikkerhedsklausul skal der 
fastlægges foranstaltninger, som kan 
forhindre forsyningskriser og bidrage til 
at løse sådanne. Kommissionen skal
koordinere foranstaltninger angående 
tredjelande, samarbejde med producent- og 
transitlande om ordninger, hvormed 
krisesituationer kan imødegås og en stabil 
gasforsyning til Fællesskabet som helhed 
og til alle medlemsstater, der er berørt af 
en krisesituation, opretholdes.
Kommissionen bør bemyndiges til at 
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indsætte en følgegruppe for i 
krisesituationer at overvåge gasstrømme 
inden for og, i samråd med de berørte 
tredjelande, uden for Fællesskabet samt, 
når der opstår en krise som følge af 
problemer i et tredjeland, til at påtage sig 
en mægler- og formidlerrolle gennem 
næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik i tæt samarbejde med de 
ansvarlige for de relevante 
ansvarsområder i kommissærkollegiet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem 
at sikre, at det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, og til 
fastlæggelse af ekstraordinære 
foranstaltninger, der implementeres, når 
markedet ikke længere kan levere de 
påkrævede gasforsyninger, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og fællesskabsniveau for 
såvel forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen og 
reaktionen på alvorlige trusler mod 
gasforsyningen under hensyntagen til 
princippet om solidaritet mellem 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen gennemfører de i 
denne forordning fastsatte 
foranstaltninger, som omfatter en 
risikovurdering, der udarbejdes hvert 
andet år, løbende overvågning af 
naturgasforsyningssikkerheden samt 
opstilling af forebyggende 
handlingsplaner og nødplaner på 
fællesskabsniveau.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Langsigtede 

forsyningssikkerhedsforanstaltninger
1. Kommissionen og medlemsstaterne 
optrapper i overensstemmelse med denne 
forordning og i medfør af artikel 194 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde overvågningen af 
forsyningssikkerheden for gas fra 
tredjelande og foreslår specifikke 
nødforanstaltninger i tilfælde af 
forsyningsafbrydelser. Kommissionen 
samordner tvistbilæggelsesordninger med 
tredjelande og intensiverer 
energidialogen, f.eks. inden for rammerne 
af energicharteret og Energifællesskabet.
2. Kommissionen skaber grundlaget for, 
at der kan etableres en 
varslingsmekanisme inden for 
gassektoren gennem bilaterale aftaler 
mellem EU og tredjelande. Denne 
varslingsmekanisme skal muliggøre en 
tidlig evaluering af potentielle risici 
vedrørende udbud af og efterspørgsel efter 
naturgas såvel som forebyggelse af 
nødsituationer eller enhver trussel om en 
sådan situation samt i givet fald hurtig 
reaktion.
3. Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en rapport, der indeholder forslag til 
reguleringsmæssige foranstaltninger, der 
kan gennemføres for på 
fællesskabsniveau at diversificere de 
geografiske gaskilder og disses 
forsyningsruter til EU. Rapporten skal 
især omfatte en vurdering af LNG-
installationers rolle, fordi sådanne kan 
være nyttige i relation til diversificering af 
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energiforsyningen. Rapporten skal 
ligeledes indeholde en oversigt over de 
forskellige medlemsstaters 
gasoplagringskapacitet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstilling af en forebyggende 
handlingsplan og en nødplan

Opstilling af en forebyggende 
handlingsplan og en nødplan på nationalt 
og regionalt niveau samt på 
fællesskabsniveau

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale niveau 
og det relevante fællesskabsniveau. Disse 
konsultationer skal som minimum omfatte 
sammenkoblinger, forsyninger på tværs af 
landegrænser, oplagring på tværs af 
landegrænser og den fysiske kapacitet til at 
transportere gas i begge retninger såvel 
som gasforsyningsanlæg på tværs af 
regioner og landegrænser og disses 
udpegede oplagringsfaciliteter, platforme 
og udstyr.
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Senest …* udarbejder Kommissionen 
en forebyggende handlingsplan for 
Fællesskabet og en nødplan for 
Fællesskabet indeholdende de 
foranstaltninger, der skal træffes på 
fællesskabsniveau.
_____
* 30. september 2011; 18 måneder efter 
ikrafttrædelsen

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 
opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 

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

godkendelser af tariffer på en 
gennemskuelig og detaljeret måde, der 
klart og identificerbart afspejler de 
afholdte udgifter og er i overensstemmelse 
med artikel 41, stk. 8, i direktiv […/…/EF].
Hvis der påløber omkostninger i mere end 
én medlemsstat, træffer alle regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater og ACER i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse.

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

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder

b) under hensyn til alle relevante nationale,
regionale og internationale
omstændigheder

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Naturgasselskaberne, de relevante 
organisationer, som repræsenterer private 
og industrielle kunders interesser, og den 
regulerende myndighed, for så vidt den 
ikke er den kompetente myndighed, 
samarbejder og afgiver alle nødvendige 
oplysninger til brug for risikovurderingen, 
herunder om geopolitiske risici.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Der foretages en fornyet risikovurdering 
hvert andet år inden den 30. september i 
det pågældende år. Vurderingen på 
fællesskabsplan revideres i tilfælde af en 
betydelig og uventet risiko.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 20

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 
instrumenter alene.

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 
instrumenter alene.

Ændringsforslag 21
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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 eventuelt 
via varslingsmekanismen meddeles, at der 
foreligger en trussel om afbrydelse af 
gasforsyningerne af geopolitiske årsager, 
træffer Fællesskabet repræsenteret ved 
næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik passende diplomatiske 
foranstaltninger. De foranstaltninger, 
næstformanden/den højtstående 
repræsentant træffer, må ikke indvirke på 
det indre markeds funktion.

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 22

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 

6. Kommissionen verificerer inden for tre 
dage, at erklæringen af en nødsituation 
opfylder de i stk. 2 nævnte kriterier, 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 
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længere, er berettiget. ikke længere, er berettiget.

Ændringsforslag 23

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 fællesskabsniveau efter anmodning af 
en kompetent myndighed, eller hvis 
Fællesskabet mister en betydelig mængde
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 erklærer en 
nødsituation på fællesskabsniveau for 
specifikke berørte geografiske områder, der 
omfatter mere end én medlemsstat.

Ændringsforslag 24

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 
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 
gennem næstformanden/den højtstående 
repræsentant. Kommissionen kan indkalde 
en kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 



PE430.654v02-00 84/144 RR\811020DA.doc

DA

medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen.

Ændringsforslag 25

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 
næstformanden/den højtstående 
repræsentants medarbejderstab.
Følgegruppen kan indsættes efter behov og
overvåger og rapporterer om gasstrømme 
inden for og uden for Fællesskabet i 
samarbejde med leverandør- og 
transitlande.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger; inden nye mellemstatslige 
aftaler indgås, orienterer og hører
medlemsstaterne Kommissionen med 
henblik på at vurdere deres 
overensstemmelse med lovgivningen om
det indre marked samt deres indvirkning 
på energisikkerheden på nationalt niveau 
og fællesskabsniveau, herunder 
beskyttelsen af udsatte 
energiinfrastrukturer og geopolitiske 
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risici

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen indfører en ordning til 
løbende overvågning af og rapportering 
om naturgasforsyningssikkerheden, 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, der indgås 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 EU-retten.
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UDTALELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse 
af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Rådgivende ordfører: Nikolaos Chountis

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen fremsætter et forslag til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden. Forordningen ophæver det eksisterende direktiv 2004/67/EF, 
som ikke længere anses for tilstrækkeligt til at regulere naturgassen i EU som følge af den 
voksende afhængighed af import og stigende risici med hensyn til forsyning og transit i 
tredjelande samt væksten i gasstrømme og udviklingen af det indre gasmarked.

Kommissionen ønsker med forordningen at definere gasindustriens, medlemsstaternes og 
Fællesskabets institutioners roller mere tydeligt med henblik på at håndtere afbrydelser af 
forsyningerne på kort sigt og på længere sigt. Kommissionen har valgt en forordning frem for 
et direktiv, da en forordnings bestemmelser anvendes umiddelbart og hurtigt for 
medlemsstaternes kompetente myndigheder og for naturgasselskaberne og sikrer klarhed og 
sammenhæng med hensyn til standarder og forpligtelser i hele Fællesskabet.

Det overordnede formål med forslaget til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden er "at øge gasforsyningssikkerheden ved at skabe incitamenter 
til at investere i den nødvendige sammenkobling for at opfylde N-1-indikatoren og kravet om, 
at gassen skal kunne strømme tilbage". Kommissionen definerer N-1-indikatoren således:
"Teknisk kapacitet 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".

Det fremhæves i forordningen, a) at bestemmelserne tilsigter at sætte naturgasselskaber i 
stand til at forsyne deres kunder i hele Fællesskabet længst muligt og uden restriktioner på 
nationalt niveau, b) at den kompetente myndighed alene må beslutte at benytte andre 
foranstaltninger end markedsbaserede foranstaltninger som en sidste udvej i nødsituationer, 
når alle markedsbaserede foranstaltninger er udtømt, og c) at Kommissionen får en større rolle 
at spille, når det gælder om at sikre, at det indre marked fungerer normalt.
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Ordføreren glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at indføre en forordning, der 
sikrer opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden i EU, navnlig efter den nylige russisk-
ukrainske gaskrise, som skabte store problemer med gasforsyningen i medlemsstaterne. Han 
mener også, at det er et skridt i den rigtige retning at koordinere indsatsen til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden på fællesskabsplan.

Ordføreren mener, at den kompetente myndighed bør have et større ansvar for at sikre 
naturgasforsyningssikkerheden, og sætter spørgsmålstegn ved den betydelig rolle, som de 
private naturgasselskaber skal spille i krisetider, navnlig med hensyn til deres prispolitik.

Han er således i tvivl om, hvorvidt forslaget til forordning fastsætter de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at undgå, at de private naturgasselskaber fører en spekulativ 
prispolitik i krisetider.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det er vigtigt for på lang sigt at skabe 
et bæredygtigt EU-marked for gas, at de 
foranstaltninger, der træffes af hensyn til 
forsyningssikkerheden, ikke går 
uforholdsmæssig hårdt ud over 
konkurrencen eller det indre markeds 
funktion.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne 

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på EU-niveau og bl.a. støtte 
medlemsstater, som er udsat for mindre 
gunstige geografiske eller geologiske 
forhold, bør medlemsstaterne, som 
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udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

foreskrevet i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,
udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

Begrundelse

Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december, og EU fungerer nu på et nyt retsgrundlag.
Det er derfor nødvendigt at huske på, at det fastsættes i Lissabontraktatens artikel 176 A, at 
Unionens politik på energiområdet sigter mod i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne 
at sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Den Europæiske Unions 
institutioner bør i særlig grad prioritere 
gasrørledningsprojektet Nabucco.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem 
at sikre, at det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 

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

foranstaltninger, der skal anvendes, når 
markedet ikke kan levere de nødvendige 
gasforsyninger, idet der i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
medlemsstats- og EU-niveau for såvel 
forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen.

Begrundelse

Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december, og EU fungerer nu på et nyt retsgrundlag.
Det er derfor nødvendigt at huske på, at det fastsættes i Lissabontraktatens artikel 176 A, at 
Unionens politik på energiområdet sigter mod i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne 
at sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet samt eventuelt, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom efter gennemførelse af en risiko-
og konsekvensanalyse, jf. artikel 8, under 
hensyntagen til de tekniske muligheder 
for gennemførelse og en cost-benefit-
analyse, små og mellemstore 
virksomheder, skoler og hospitaler, hvis de 
allerede er tilsluttet et gasdistributionsnet

Begrundelse

Privatkunder bør som beskyttede kunder fortsat forsynes under en gaskrise. Hvis en 
medlemsstat beslutter at udvide definitionen på beskyttede kunder til at omfatte andre end 
privatkunder, bør en sådan beslutning dog være baseret på en sund risiko- og 
konsekvensanalyse, der også tager hensyn til omkostninger og fordele for markedet, da en 
sådan udvidet definition kan indebære store omkostninger, som skal dækkes af de endelige 
forbrugere.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Gasforsyningssikkerheden er en opgave, 
som påhviler naturgasselskaber, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, de industrielle gaskunder og 
Kommissionen inden for deres respektive 
ansvarsområder. Der kræves et udstrakt 
samarbejde mellem disse parter, og det er 
vigtigt med gennemsigtighed og effektiv 
udveksling af informationer.

Begrundelse

Da gasforsyning er et politisk spørgsmål, kræver det en fælles tilgang inden for EU.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den ...* fastsætter den 
kompetente myndighed på basis af en 
risiko- og konsekvensanalyse, jf. artikel 8, 
og efter høring af naturgasselskaberne, de 
relevante organisationer, som 
repræsenterer private og industrielle 
kunders interesser, og den regulerende 
myndighed, for så vidt denne ikke er den 
kompetente myndighed:

*EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Begrebet omkostningseffektivitet beskriver bedre, at den forebyggende handlingsplan skal 
tage hensyn til, om målet nås med de mindst mulige omkostninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

*EUT: Indsæt venligst dato: 6 år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope.
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis det er nødvendigt på baggrund af 
risiko- og konsekvensanalysen, jf. artikel 
8, og under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en cost-
benefit-analyse, sikrer
transmissionssystemoperatørerne senest
den ...* en permanent fysisk kapacitet til 
at transportere gas i begge retninger på de 
sammenkoblingspunkter, hvor tilføjelsen 
af kapacitet til at lede gasstrømmen i begge 
retninger vil øge forsyningssikkerheden, 
især i nødsituationer. Analysen kan tages 
op til fornyet overvejelse, hvis 
omstændighederne ændrer sig. Inden for 
denne treårsperiode tilpasser 
transmissionssystemoperatøren i 
overensstemmelse med risiko- og 
konsekvensanalysen, jf. artikel 8, og 
under hensyntagen til de tekniske 
muligheder for gennemførelse og en cost-
benefit-analyse, transmissionssystemets 
virkemåde som helhed for at muliggøre 
transport af gasstrømme i begge retninger.

*EUT: Indsæt venligst dato: 3 år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Det bør ikke kræves, at der skal være permanent fysisk kapacitet til at transportere gas i 
begge retninger på alle sammenkoblingspunkter, uden at der først tages stilling til, om det er 
teknisk og/eller økonomisk muligt eller hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Det kræver 
en forudgående risiko- og konsekvensanalyse for at undgå unødige omkostninger, som skal 
bæres af de endelige forbrugere.

Tidsrammen på to år til tilvejebringelse af en permanent fysisk kapacitet kan kun overholdes, 
hvis der kræves mindre ændringer af infrastrukturen. Større ændringer som f.eks. installation 
af en ny kompressionsenhed vil tage længere tid.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det bør være en primær opgave for forsyningsselskaberne at sikre forsyningsstandarderne.
En periode på tredive dage ville mindske omkostningerne for forbrugerne, se artikel 7, stk. 1.

Markedet bør fungere så længe som muligt, og de markedsbaserede mekanismer bør udgøre 
de fysiske og kontraktmæssige instrumenter til opretholdelse af forsyningen til de beskyttede 
kunder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Forordningens mål kan kun nås, hvis de enkelte aktørers rolle og ansvar defineres klart på 
basis af standarder, som gælder på samme vilkår for alle markedsdeltagere, herunder også 
nye markedsaktører og små selskaber.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den ...* foretager hver kompetent 
myndighed en risiko- og 
konsekvensanalyse, som danner grundlag 
for:

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

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

b) under hensyn til alle relevante 
nationale og regionale omstændigheder

b) opstillingen af den pågældende 
medlemsstats forebyggende handlingsplan

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

c) opstillingen af den pågældende 
medlemsstats nødplan

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

Risiko- og konsekvensanalysen baseres på 
de i artikel 6 og 7 omhandlede standarder 
og omfatter simulering af forskellige 
scenarier med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel og/eller afbrydelse af 
forsyningen, eksempelvis svigt i 
hovedtransmissionsinfrastrukturer, lagre, 
LNG-terminaler og afbrydelse af 
forsyningerne fra tredjelandsproducenter.
Der tages højde for risiciene fra samspil og 
vekselvirkning med andre medlemsstater.
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Begrundelse

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Risiko- og konsekvensanalysen skal 
tage højde for de tekniske muligheder for 
gennemførelse og en cost-benefit-analyse.
Dette er især vigtigt forud for en eventuel 
udvidelse på nationalt plan af kategorien 
beskyttede kunder til andre end private 
kunder.

Begrundelse

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Når der foreligger en henstilling fra 
Kommissionen som omhandlet i artikel 4, 
stk. 3, eller når der er opstillet en fælles 
regional plan i henhold til artikel 4, stk. 4, 
kan forpligtelserne i denne artikel 
opfyldes på regionalt niveau.

Begrundelse

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den ...* skal de enkelte fælles 
regionale planer som omhandlet i artikel 
4, stk. 4, indeholde en omfattende 
vurdering af sikkerhedsrisiciene ved 
gasforsyningen i deres region under
hensyntagen til de risikoanalyser, der 
tidligere er udarbejdet af 
medlemsstaterne.
*EUT: Indsæt venligst dato: 9 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Senest den ...* foretager 
Kommissionen en omfattende vurdering 
af sikkerhedsrisiciene ved gasforsyningen 
i Den Europæiske Union under 
hensyntagen til de risikoanalyser, der 
tidligere er udarbejdet af medlemsstaterne 
og eventuelle fælles regionale planer.
*EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) fastslås bidraget fra andre 
foranstaltninger end markedsbaserede 
foranstaltninger, som planlægges, eller som 
skal gennemføres for 
nødsituationsniveauet, jf. bilag III, det 
vurderes på grundlag af en cost-benefit-
analyse, i hvilket omfang der er behov for 
andre foranstaltninger end 
markedsbaserede foranstaltninger for at 
tackle krisen og, som en sidste udvej for at 
sikre uafbrudte gasforsyninger, vurderes 
konsekvenserne af disse foranstaltninger 
og der fastlægges procedurer for deres 
gennemførelse

Ændringsforslag 34
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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 konkrete, 
seriøse og pålidelige oplysninger tyder på, 
at forsyningsforholdene kan blive 
forringet på kort sigt. Det forventes, at 
markedet løser problemet uden den 
kompetente myndigheds indgriben.

Begrundelse

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Ændringsforslag 24

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 
opfylder de i stk. 2, tredje afsnit, nævnte 
kriterier, og at den ikke udgør en urimelig 
byrde for 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.

Begrundelse

Det er nødvendigt at afkorte tidsfristen, da følgerne af en energikrise ofte bliver tydelige og 
kan have negativ indflydelse på økonomien allerede efter nogle få dage.
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Nødplaner ajourføres hvert andet år.

Ændringsforslag 26

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 erklære en 
nødsituation på fællesskabsniveau efter 
anmodning fra en kompetent myndighed, 
eller hvis EU ifølge ENTSO-G's 
beregninger mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande – hvilket 
svarer til det daglige forbrug i nogle 
medlemsstater. 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.

Begrundelse

Det bør huskes, at bortfald af bare 10 % af den daglige gasimport ca. svarer til det daglige 
forbrug i en mindre medlemsstat, hvorfor det er vigtigt at fastholde grænsen på 10 %.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) gennemførelsen af planerne g) forebyggende handlingsplaner og 
nødplaner og gennemførelsen af de deri 
indeholdte foranstaltninger;

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen opretter en struktur, der 
skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger behandles fortroligt og 
beskyttes.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning Kommissionens overvågning
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 
nødvendigheden af at foretage en 
risikoanalyse og opstille en forebyggende 
handlingsplan og en nødplan 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.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten skal desuden indeholde en 
SWOT-analyse vedrørende ansvaret for 
gennemførelsen af de i denne forordning 
omhandlede foranstaltninger til sikring af 
gasforsyningen. Kommissionen skal tage 
stilling til, om dette ansvar skal lægges 
over på Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og 
Gas (ERGEG).

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gasrørledningsprojektet Nabucco

Den Europæiske Unions institutioner skal 
i særlig grad prioritere 
gasrørledningsprojektet Nabucco, hvad 
angår politisk profil og finansiering.

Begrundelse

I en forordning, der drejer sig om sikre gasforsyninger, bør spredning af gasforsyningerne 
spille en vigtig rolle. I denne forbindelse, kan Nabucco-rørledningen udgøre et alternativ til 
Den Europæiske Unions nuværende forsyningskilder.



PE430.654v02-00 106/144 RR\811020DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Naturgasforsyningssikkerhed

Referencer KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Korresponderende udvalg ITRE

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON
14.9.2009

Rådgivende ordfører
       Dato for valg

Nikolaos Chountis
20.10.2009

Behandling i udvalg 2.12.2009 21.1.2010

Dato for vedtagelse 27.1.2010

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

39
0
2

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo 
Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky 
Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar 
Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, 
Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, 
Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward 
Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo 
Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, 
Philippe Lamberts



RR\811020DA.doc 107/144 PE430.654v02-00

DA

29.1.2010

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af direktiv 2004/67/EF
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Ordfører: Bogusław Sonik

KORT BEGRUNDELSE

Gas er det af alle fossile brændstoffer, der udsender mindst CO2, og som sådan spiller den en 
central rolle i Europas overgang til et lavkulstof-energisystem. I dag tegner gas sig for en 
fjerdedel af Europas primære energiforbrug, og næsten 60 % af denne gas importeres1.
Selvom EU's mål for 2020 for vedvarende energikilder, energieffektivitet og reduktion af 
drivhusgasemissioner ville bidrage til stabilisering af den voksende efterspørgsel efter gas, 
ville den faldende hjemlige produktion stadig føre til en situation, hvor EU's afhængighed af 
gasimport ville stagnere eller vokse yderligere. Den russisk-ukrainske gaskrise i januar 2009, 
hvor 30 % af Europas import blev afbrudt i to uger, gjorde det klart, at det eksisterende 
direktiv om gasforsyningssikkerhed2 under de nuværende omstændigheder kendetegnet ved 
stigende importafhængighed og voksende forsynings- og transitrisiko ikke længere er 
tilstrækkeligt og trænger til en revision. Det bør endvidere understreges, at afbrydelsen af 
forsyningen i januar 2009 for visse medlemsstaters vedkommende indstillede deres gasimport 
fra Rusland 100 %, og at der stadig er en medlemsstat, for hvilken situationen efter 
afbrydelsen af gasforsyningen endnu ikke er afhjulpet.  

Disse omstændigheder viser med al ønskelig tydelighed, at processen med at opbygge et fuldt 
ud liberaliseret energimarked endnu ikke er fuldført, og der er et akut behov for at træffe 
foranstaltninger, der kan øge gasforsyningssikkerheden i EU.

Hvad angår miljøspørgsmålene, mener udtalelsens ordfører, at forsyningssikkerheden skal gå 
hånd i hånd med miljøbeskyttelsen for at forsyne Europa med energi på et bæredygtigt 
grundlag:

                                               
1 Gennemsnittet for EU-27, tal for 2007.
2 Rådets direktiv 2004/67/EF af 26. april 2004 om foranstaltninger til opretholdelse af 

naturgasforsyningssikkerheden EUT L 127 af 29.4.2004, s. 92.
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 Der skal tages behørigt hensyn til de miljømæssige virkninger af de foreslåede 
foranstaltninger på såvel udbuds- som efterspørgselssiden.  Selv i en nødsituation bør 
de foranstaltninger, der har mindst indvirkning på miljøet, foretrækkes.

 Det bør understreges, at overgang fra gas til brændstof vil resultere i mere omfattende 
drivhusgasemission, når gas erstattes med f.eks. kul eller brændselsolie.

 Energibesparelser og energieffektivitet spiller en central rolle for forebyggelse og 
afbødning af kriser, og der bør derfor lægges mere vægt på sådanne foranstaltninger.
Opmærksomheden bør derfor i særlig grad rettes mod de løbende forhandlinger af den 
såkaldte energieffektivitetspakke, dvs. forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om bygningers energimæssige ydeevne1 og forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre2.

 De nationale bæredygtige energikilders rolle bør understreges kraftigere. Integrationen 
af energi fra vedvarende energikilder i gasnetinfrastrukturen bør lettes.

 Lanceringen af ny energiinfrastruktur bør ske efter en passende miljørisikovurdering, 
når denne kræves ved særlig lovgivning, især i direktiv 2001/42/EF og Rådets direktiv 
85/337/EØF, og med passende hensyntagen til miljøet, herunder især til områderne 
beskyttet under Natura 2000.

                                               
1 2008/0223(COD)
2 2008/0221(COD)
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse
Erfaringerne fra gaskrisen i begyndelsen af 2009 har vist, at virksomhederne er i stand til at 
sikre forsyningen i tilfælde af, at en naturgasleveringskilde bortfalder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En tilstrækkelig gasinfrastruktur i en 
medlemsstat og i hele Fællesskabet er 
afgørende for at tackle afbrydelser af 
forsyningen. Med fælles mindstekriterier 
for gasforsyningssikkerhed bør der opnås 
lige konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed og skabes 
håndgribelige incitamenter til at opbygge 
den nødvendige infrastruktur og forbedre 
beredskabsniveauet i tilfælde af kriser.

(9) En tilstrækkelig gasinfrastruktur i en 
medlemsstat og i hele Fællesskabet er 
afgørende for at tackle afbrydelser af 
forsyningen. Med fælles mindstekriterier 
for gasforsyningssikkerhed bør der opnås 
lige konkurrencevilkår i henseende til 
gasforsyningssikkerhed og skabes 
håndgribelige incitamenter til at opbygge 
den nødvendige infrastruktur og forbedre 
beredskabsniveauet i tilfælde af kriser.
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Efterspørgselssideforanstaltninger, f.eks. 
brændselsomlægning, kan spille en 
værdifuld rolle i bestræbelserne på at 
opretholde energiforsyningssikkerheden, 
når omlægningen kan foretages hurtigt og 
mærkbart mindske efterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.

Efterspørgselssideforanstaltninger, f.eks. 
brændselsomlægning, kan spille en 
værdifuld rolle i bestræbelserne på at 
opretholde energiforsyningssikkerheden, 
når omlægningen kan foretages hurtigt og 
mærkbart mindske efterspørgslen som 
reaktion på en afbrydelse af forsyningen.
Det bør dog bemærkes, at overgang til 
fossilt brændstof ville resultere i større 
drivhusgasemissioner. Effektiv brug af 
energi som en foranstaltning på 
efterspørgselssiden bør yderligere 
fremmes. De miljømæssige virkninger af 
de foreslåede foranstaltninger på hhv. 
efterspørgsels- og udbudssiden bør tages i 
betragtning på behørig vis, og de 
foranstaltninger, der har mindst 
indvirkning på miljøet, bør foretrækkes.
Al investering i infrastruktur bør 
foretages under behørig hensyntagen til 
miljøet og den dermed forbundne 
gældende fællesskabsret.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør kraftigt tilskyndes til at 
investere i ny gasinfrastruktur.
Investeringerne bør styrke 
gasforsyningssikkerheden, samtidig med at 
de sikrer et velfungerende indre marked for 
naturgas. Når en investering i infrastruktur 
går på tværs af landegrænser, bør agenturet 
for samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER"), som er nedsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
…/…, og det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") inddrages nært for at tage 
større hensyn til virkninger på tværs af 
landegrænser.

(10) Der bør kraftigt tilskyndes til at 
investere i ny gasinfrastruktur, og 
investeringer bør først gennemføres efter 
en passende vurdering af de miljømæssige 
virkninger En sådan ny infrastruktur bør 
styrke gasforsyningssikkerheden, samtidig 
med at de sikrer et velfungerende indre 
marked for naturgas. Investeringerne bør 
principielt foretages af virksomhederne og 
være baseret på økonomiske incitamenter.
Integrationen af energi fra vedvarende 
energikilder i gasnetinfrastrukturen bør 
lettes. Når en investering i infrastruktur går 
på tværs af landegrænser, bør agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder 
("ACER"), som er nedsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 



RR\811020DA.doc 111/144 PE430.654v02-00

DA

…/…, og det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO-G") inddrages nært for at tage 
større hensyn til virkninger på tværs af 
landegrænser.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Forskellige kilder til 
fællesskabsmidler står til rådighed for at 
hjælpe medlemsstaterne med at finansiere 
de nødvendige investeringer i indenlandsk 
produktion, infrastruktur og 
energieffektivitetsforanstaltninger, bl.a. 
lån og lånegarantier fra Den Europæiske 
Investeringsbank eller finansiering fra 
regionalfonde, strukturfonde eller 
Samhørighedsfonden. Den Europæiske 
Investeringsbank og Fællesskabets eksterne 
instrumenter som ENPI, IPA og DCI kan 
også finansiere foranstaltninger i 
tredjelande med henblik på at forbedre 
energiforsyningssikkerheden.
Fællesskabsfinansiering er især vigtig for 
at forbedre mulighederne for at etablere 
forbindelse mellem regioner og 
medlemsstater, der betragtes som 
"energiøer".

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Derfor er en præcis definition af alle 
naturgasselskabers og kompetente 
myndigheders roller og ansvarsområder 
afgørende for, at det indre marked til 
stadighed er velfungerende, og dette 

(15) Derfor er en præcis definition af alle 
naturgasselskabers, kompetente 
myndigheders og Kommissionens roller og 
ansvarsområder afgørende for, at det indre 
marked til stadighed er velfungerende, og 



PE430.654v02-00 112/144 RR\811020DA.doc

DA

gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.

dette gælder navnlig i forbindelse med 
afbrydelser af forsyningen og i 
krisesituationer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne 
udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre.

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, f.eks. medlemsstater, 
der er ”energiøer”, bør medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 194 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde udtænke specifikke 
foranstaltninger til at vise solidaritet, 
herunder foranstaltninger som 
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Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

handelsaftaler mellem naturgasselskaber, 
kompensationsordninger eller øget 
gaseksport. Solidaritetsforanstaltningerne 
kan være særligt hensigtsmæssige mellem 
de medlemsstater, for hvilke 
Kommissionen henstiller til, at der oprettes 
fælles forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.
Forretningsmæssige overenskomster 
mellem virksomheder baseret på 
udarbejdelse af fælles forebyggelses- og 
nødplaner bør fremmes.

Begrundelse

Der må ikke være nogen bindende bestemmelser med hensyn til eventuelle 
solidaritetsforanstaltninger hhv. kompensationsmekanismer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Faktiske afbrydelser af forsyningen bør ikke være de eneste grunde til en reaktion; alvorlige 
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og troværdige trusler om afbrydelse bør også kunne udløse disse reaktioner.
Solidaritetsånden bør understreges i forordningen i overensstemmelse med konklusionerne 
fra Det Europæiske Råd i marts 2009.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
som allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet og desuden, hvis den 
pågældende medlemsstat træffer beslutning 
herom, andre kunder, såsom små og 
mellemstore virksomheder, skoler og 
hospitaler og andre institutioner, der 
leverer medicinske, sociale eller 
uddannelsesmæssige offentlige tjenester, 
hvis de allerede er tilsluttet et 
gasdistributionsnet

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have ret til at definere listen over beskyttede kunder i henhold til deres 
nationale lovgivning i overensstemmelse med deres behov og udvide begrebet ”beskyttede 
kunder”, hvis de finder det nødvendigt.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen gennemfører 
foranstaltningerne inden for de beføjelser, 
den har fået tildelt i denne forordning.
Disse foranstaltninger omfatter især den 
årlige risikovurdering, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, litra a, og den vedvarende 
overvågning af gasforsyningssikkerheden 
på fællesskabsplan.
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Begrundelse

På baggrund af gaskrisers grænseoverskridende karakter bør forebyggelse og forberedelse 
koordineres bedre på Kommissions-/fællesskabsplan.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest [den 31. marts 2011; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] fastsætter den 
kompetente myndighed i henhold til stk. 2 
og efter høring af naturgasselskaberne, de 
relevante organisationer, som 
repræsenterer private kunders, industrielle 
kunders og andre berørte parters 
interesser, og den regulerende myndighed, 
for så vidt denne ikke er den kompetente 
myndighed:

Begrundelse

På baggrund af gaskrisers grænseoverskridende karakter bør kriseforebyggelse og -
forberedelse koordineres bedre på fællesskabsplan. Forpligtelsen til at høre andre 
medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen bør yderligere understreges.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De kompetente myndigheder skal inden 
vedtagelsen af disse planer udveksle 
oplysninger og konsultere hinanden og 
Kommissionen for at sikre, at deres planer 
og foranstaltninger hænger sammen 
indbyrdes på det relevante regionale niveau 
og på fællesskabsniveau. Disse 
konsultationer skal som minimum omfatte 
sammenkoblinger, forsyninger på tværs af 
landegrænser, oplagring på tværs af 
landegrænser og den fysiske kapacitet til at 
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begge retninger. transportere gas i begge retninger samt 
kontraktuelle begrænsninger for levering 
af forsyninger på tværs af landegrænser. I 
forbindelse med disse konsultationer skal 
fortroligheden af de økonomisk følsomme 
data sikres

Begrundelse

På baggrund af gaskrisers grænseoverskridende karakter bør kriseforebyggelse og -
forberedelse koordineres bedre på fællesskabsplan. Den kompetente myndighed i denne 
forbindelse bør være Kommissionen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltningerne, hvormed 
standarderne for infrastruktur og 
forsyninger opfyldes, jf. artikel 6 og 7;
disse foranstaltninger skal mindst omfatte 
planlægningen med henblik på at opfylde 
N-1-standarden og de mængder og 

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

kapaciteter, som er nødvendige for at 
forsyne beskyttede kunder i de fastlagte 
perioder med høj efterspørgsel, idet 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet1 og Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet2

overholdes, foranstaltninger på 
efterspørgselssiden samt forpligtelser, der 
er pålagt naturgasselskaber og andre 
relevante organer;
1. EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
2. EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [den 31.03.14; 3 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 
periode på tres dage med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år.

1. Senest [den 31.03.16; 5 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 
kapacitet til at levere den gasmængde, som 
er nødvendig for at dække det beregnede 
områdes samlede gasefterspørgsel i en 
periode på tres dage med usædvanlig stor 
gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år.

Begrundelse

Det vil teknisk set være umuligt at færdiggøre den nødvendige infrastruktur og tilpasse hele 
transmissionssystemet på tre år.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det vil teknisk set være umuligt at tilpasse hele transmissionssystemet til at kunne 
transportere gasstrømme i begge retninger.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 

7. De nationale regulerende myndigheder 
skal tage hensyn til omkostningerne ved at 



RR\811020DA.doc 119/144 PE430.654v02-00

DA

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

opfylde N-1-standarden og omkostningerne 
ved at sikre en permanent fysisk kapacitet 
til at transportere gas i begge retninger i 
deres godkendelser af tariffer i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i 
direktiv […/…/EF]. Hvis der påløber 
omkostninger i mere end én medlemsstat, 
træffer alle regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater i fællesskab 
beslutning om fordelingen af 
omkostninger. Artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/… finder 
anvendelse. Muligheden for at 
medfinansiere forbedringen af 
mulighederne for at forbinde nettene 
indbyrdes fra fællesskabsfonde, især for 
de regioner der betragtes som 
"energiøer", undersøges.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse
Forpligtelsen til at foretage en komplet vurdering af risiciene betyder for de kompetente 
myndigheder et betragteligt bureaukrati og administrative omkostninger, uden at det klart 
fremgår, om informationerne rent faktisk vil kunne forbedre situationen i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau.
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest [den 30.03.11; 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen] foretager 
Kommissionen en fuldstændig vurdering 
af de risici, der truer sikkerheden af 
gasforsyningen i Fællesskabet 
(fællesskabsvurdering), idet den især 
tager hensyn til risikovurderinger 
foretaget af de enkelte medlemsstater og 
samtlige relevante internationale forhold.

Begrundelse

Merværdi af risikovurdering på fællesskabsplan. Både “national” risikovurdering og 
risikovurdering på fællesskabsplan revideres, når der opstår betydelige eller uventede risici.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

hvert år inden den 30. september.

Begrundelse

Risikovurderingen skal gentages mere regelmæssigt for bedre at kunne forudse og forberede 
sig på en krise.

Ændringsforslag 22

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 
instrumenter alene.

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 
instrumenter alene.

Begrundelse

Den faktor, der udløser iværksættelse af nødforanstaltninger, bør være mere fleksibel.

Ændringsforslag 23

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 alarmberedskab eller en 
nødsituation, 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 



PE430.654v02-00 122/144 RR\811020DA.doc

DA

civilbeskyttelsesområdet.

Begrundelse
Først i forbindelse med alarmberedskabs- eller nødsituationsniveauet påhviler det 
medlemsstaterne, hhv. EU-niveauet at genetablere forsyningssikkerheden. Under det tidlige 
advarselstrin er det virksomhederne, der har til opgave at afhjælpe 
forsyningsvanskelighederne.

Ændringsforslag 24

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. 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 
indkalder gaskoordinationsgruppen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at gore Kommissionens beføjelser i forbindelse med krisestyring på 
fællesskabsplan mere præcise.

Ændringsforslag 25

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 

6. Kommissionen verificerer inden for tre 
kalenderdage, 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 
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Kommissionens opfattelse ikke, eller ikke 
længere, er berettiget.

efter Kommissionens opfattelse ikke, eller 
ikke længere, er berettiget.

Ændringsforslag 26

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 
alarmberedskab på fællesskabsplan på 
anmodning fra en kompetent myndighed.
Kommissionen erklærer en nødsituation på 
fællesskabsniveau efter anmodning af en 
kompetent myndighed, eller hvis 
Fællesskabet mister mere end 10 % af sin 
daglige gasimport fra tredjelande som ikke 
er medlemmer af Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde 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.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen indkalder 
gaskoordinationsgruppen, så snart den 
erklærer alarmberedskab eller nødsituation 
på fællesskabsniveau.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Ved alarmberedskab på 
fællesskabsniveau anmoder 
Kommissionen de kompetente 
myndigheder til at koordinere deres 
indsats med henblik på at klare et afbræk 
i forsyningerne eller en ekstraordinært 
høj efterspørgsel.

Ændringsforslag 29

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 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.
Kommissionen letter anvendelsen af disse 
foranstaltninger med henblik på at bevare 
et velfungerende indre marked, især i 
tilfælde af forsyningsafbrydelser og i 
krisesituationer.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – litra b – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktuelle begrænsninger for 
videreeksport.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag II – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed tager følgende
vejledende og ikke-udtømmende liste i 
betragtning ved udarbejdelsen af den 
forebyggende plan og nødplanen:

Den kompetente myndighed tager den
vejledende og ikke-udtømmende liste, der 
findes i dette bilag, i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen: Den kompetente myndighed 
tager behørigt hensyn til de miljømæssige 
virkninger af de foreslåede 
foranstaltninger under udarbejdelsen af 
de forebyggende planer og nødplanerne, 
og foretrækker så vidt muligt de 
foranstaltninger, der har mindst 
indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag II – overskrift "Udbudssiden" – punkt 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Lettelse af integrationen af gas fra 
vedvarende energikilder i 
gasnetinfrastrukturen.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed tager 
udelukkende i en nødsituation bidraget fra 
følgende foranstaltninger i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen:

Den kompetente myndighed tager 
udelukkende i en nødsituation bidraget fra 
den følgende ufuldstændige liste over 
foranstaltninger i betragtning ved 
udarbejdelsen af den forebyggende plan og 
nødplanen:

Begrundelse
I forbindelse med udarbejdelse af forebyggende planer og nødplaner må der ikke fastlægges 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG 
FORBRUGERBESKYTTELSE

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse 
af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Rådgivende ordfører: Sandra Kalniete

KORT BEGRUNDELSE

I de seneste år er der meget, der har ændret sig i Fællesskabets energiforsyningssikkerhed som 
følge af den voksende afhængighed af import og den stigende usikkerhed med hensyn til 
forsyning og transit. Den russisk-ukrainske gaskrise i januar 2009 viste, at der stadig er behov 
for investeringer i infrastrukturer i hele EU, og at en yderligere markedsintegration vil 
forbedre forsyningssikkerheden.

Direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas omhandler 
forsyningssikkerhedsaspekterne ved en langsigtet planlægning af investeringer i tilstrækkelig 
kapacitet og andre infrastrukturer på tværs af landegrænser, hvormed systemets evne til at 
garantere forsyningssikkerheden og dække rimelige behov opretholdes på lang sigt.

Formålet med forslaget er at sikre, at der er tilstrækkelig infrastruktur og beredskab til at 
forhindre og håndtere pludselige afbrydelser af gasforsyningen. Det sigter mod at garantere, at 
det interne gasmarked fortsætter med at fungere effektivt længst muligt i sådanne situationer, 
og at der er klare mekanismer til at sikre en koordineret reaktion på konkrete afbrydelser i 
forsyningerne.

For at bane vej for en mere effektiv reaktion bør direktiv 2004/67/EF, der fastlægger en række 
foranstaltninger for at opretholde forsyningssikkerheden, erstattes af en forordning (der i sig 
selv er mere effektiv som følge af dens umiddelbare anvendelighed) med mere præcise 
standarder for forsyningssikkerheden og planlægning af nødberedskabet.

Selv om ordføreren bifalder forslaget, er hun af den opfattelse, at der er basis for yderligere 
forbedringer, navnlig hvad angår forbrugerbeskyttelse og anvendelsen af markedsbaserede 
foranstaltninger i tilfælde af en gaskrise. Hun foreslår derfor følgende ændringer:
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 Let adgang til energi til en overkommelig pris for alle europæiske forbrugere har en 
høj prioritet for ordføreren. Dette skal også sikres i krisesituationer, navnlig for 
beskyttede kunder, idet omfanget heraf skal fastlægges klart og pragmatisk. Kunderne 
skal underrettes korrekt om deres ret til uafbrudt forsyning i krisesituationer.

 Enhver afbrydelse af forsyningen skal imødegås af en gradueret og koordineret 
reaktion fra naturgasselskaber, medlemsstater og EU. Gasforsyningssikkerheden er 
ganske vist en fælles opgave for disse aktører, men deres respektive roller og ansvar 
skal fastlægges entydigt.

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

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Men med de nuværende 
foranstaltninger angående 
gasforsyningssikkerhed, der er truffet på 
fællesskabsniveau, har medlemsstaterne 
fortsat et stort spillerum, hvad angår valget 
af foranstaltninger. Trues en medlemsstats 
forsyningssikkerhed, består der en klar 
risiko for, at ensidige foranstaltninger 
truffet af denne medlemsstat kan bringe det 
indre gasmarkeds funktion i fare. De nylige 
erfaringer har vist, at denne risiko er reel.
For at gøre det muligt for det indre 
gasmarked at fungere selv i situationer med 
forsyningsknaphed er det derfor 
nødvendigt at fastlægge et mere 
samordnet beredskab over for
forsyningskriser, såvel hvad angår 
forebyggende tiltag som reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

(4) Men med de nuværende 
foranstaltninger angående 
gasforsyningssikkerhed, der er truffet på 
fællesskabsniveau, har medlemsstaterne 
fortsat et stort spillerum, hvad angår valget 
af foranstaltninger. Trues en medlemsstats 
forsyningssikkerhed, består der en klar 
risiko for, at ensidige foranstaltninger 
truffet af denne medlemsstat kan bringe det 
indre gasmarkeds funktion og beskyttede, 
herunder sårbare, kunders sikkerhed i 
fare. De nylige erfaringer har vist, at denne 
risiko er reel. For at gøre det muligt for det 
indre gasmarked at fungere selv i 
situationer med forsyningsknaphed er det 
derfor nødvendigt at sikre solidaritet og 
koordinering i forbindelse med 
forsyningskriser, såvel hvad angår 
forebyggende tiltag som reaktionen på 
konkrete afbrydelser af forsyningerne.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En betydelig afbrydelse af 
Fællesskabets gasforsyninger kan påvirke 
alle medlemsstater og kontraherende parter 
i energifællesskabstraktaten og føre til 
alvorlige økonomiske konsekvenser for 
hele Fællesskabets økonomi. Tilsvarende 
kan afbrydelsen af gasforsyningen få 
alvorlige sociale virkninger – navnlig for 
sårbare kundegrupper.

(6) En betydelig afbrydelse af 
Fællesskabets gasforsyninger vil få 
negative konsekvenser for EU's 
strategiske interesser og kan påvirke alle 
medlemsstater og kontraherende parter i 
energifællesskabstraktaten og føre til 
alvorlige økonomiske konsekvenser for 
hele Fællesskabets økonomi samt indirekte 
for andre, subsidiære områder.
Tilsvarende kan afbrydelsen af 
gasforsyningen få alvorlige sociale 
virkninger – navnlig for sårbare 
kundegrupper.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning bør sætte 
naturgasselskaber og kunder i stand til at 
forlade sig på markedsmekanismer så 
længe som muligt, når der skal tages højde 
for afbrydelser. Den bør også fastsætte 
nødmekanismer, som kan anvendes, når 
markederne ikke længere er i stand til på 
passende vis at håndtere en afbrydelse af 
gasforsyningerne. Selv i en nødsituation 
bør der gives forrang til markedsbaserede 
instrumenter for at afbøde virkningerne af, 
at forsyningen afbrydes.

(12) Denne forordning bør sætte 
naturgasselskaber og kunder i stand til at 
forlade sig på markedsmekanismer så 
længe som muligt, når der skal tages højde 
for afbrydelser. Den bør også fastsætte 
nødmekanismer, som kan anvendes, når 
markederne ikke længere er i stand til på 
passende vis at håndtere en afbrydelse af 
gasforsyningerne. Selv i en nødsituation 
bør der gives forrang til markedsbaserede 
instrumenter for at afbøde virkningerne af, 
at forsyningen afbrydes, forudsat at 
forbrugernes almene interesser i de 
berørte medlemsstater ikke påvirkes.

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Efter vedtagelsen af den tredje pakke 
vedrørende det indre energimarked vil 
gassektoren være omfattet af nye 
bestemmelser, som tydeligt definerer roller 
og ansvarsområder for medlemsstater, 
tilsynsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører og ACER, 
og som forbedrer 
markedsgennemskueligheden til gavn for 
et velfungerende marked og for 
forsyningssikkerheden.

(13) Efter vedtagelsen af den tredje pakke 
vedrørende det indre energimarked vil 
gassektoren være omfattet af nye 
bestemmelser, som tydeligt definerer roller 
og ansvarsområder for medlemsstater, 
tilsynsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører og ACER, 
og som forbedrer 
markedsgennemskueligheden til gavn for 
et velfungerende marked, for 
forsyningssikkerheden, og for 
forbrugerbeskyttelsen.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver Fællesskabet det 
bedst mulige niveau for 
forsyningssikkerhed i alle medlemsstater, 
såfremt markedskræfterne får frit spillerum 
i det tilfælde, at afbrydelser af forsyningen 
påvirker en del af Fællesskabet – uanset 
årsagen til afbrydelsen. Til dette formål 
kræves en omfattende og effektiv fælles 
tilgang til forsyningssikkerhed bl.a. på 
grundlag af åbne og ikke-diskriminerende 
politikker, der kan forenes med det indre 
markeds krav, og hvormed 
markedsforvridninger og undergravning af 

(14) Virkeliggørelsen af det indre 
gasmarked og en reel konkurrence inden 
for dette marked giver Fællesskabet det 
bedst mulige niveau for 
forsyningssikkerhed i alle medlemsstater, 
såfremt markedskræfterne får frit spillerum 
i det tilfælde, at afbrydelser af forsyningen 
påvirker en del af Fællesskabet – uanset 
årsagen til afbrydelsen. Til dette formål 
kræves en omfattende og effektiv fælles 
tilgang til forsyningssikkerhed bl.a. på 
grundlag af åbenhed, solidaritet og ikke-
diskriminerende politikker, der kan forenes 
med det indre markeds krav, og hvormed 
markedsforvridninger og undergravning af 
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markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

markedets reaktioner på afbrydelser 
undgås.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør defineres tilstrækkeligt 
harmoniserede standarder for 
forsyningssikkerhed, som mindst tager 
højde for den situation, der opstod i januar 
2009, og som tager hensyn til forskelle 
mellem medlemsstaterne, uden at 
naturgasselskaber, herunder nye 
markedsdeltagere og små virksomheder, 
pålægges urimelige og uforholdsmæssigt 
store byrder.

(16) Der bør defineres tilstrækkeligt 
harmoniserede standarder for 
forsyningssikkerhed, som mindst tager 
højde for den situation, der opstod i januar 
2009, og som tager hensyn til forskelle 
mellem medlemsstaterne samt til de 
offentlige serviceforpligtelser og 
foranstaltningerne til forbrugerbeskyttelse 
jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 
2009 om fælles regler for det indre 
marked for naturgas 1, uden at 
naturgasselskaber, herunder nye 
markedsdeltagere og små virksomheder, 
pålægges urimelige og uforholdsmæssigt 
store byrder.
_____

1 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.

Begrundelse

Det er helt afgørende at sikre, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at beskytte alle 
de forskellige kategorier af kunder. I forbindelse med forberedelserne af de strategiske planer 
for forsyningssikkerheden bør der tages hensyn til de offentlige serviceforpligtelser, 
beskyttelse af sårbare forbrugere, bekæmpelse af energifattigdom og befolkningens trivsel og 
sundhed.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er vigtigt at opretholde
gasforsyningen, især til privatkunder og 
andre beskyttede kunder som f.eks. skoler 
og hospitaler, i tilfælde, hvor markedet 
ikke længere kan levere til dem. Det er 
afgørende, at de foranstaltninger, som skal 
træffes i en krise, defineres forud for en 
eventuel krise.

(18) Det er vigtigt, at medlemsstaterne
opretholder gasforsyningen, især til 
privatkunder, herunder sårbare kunder og 
andre beskyttede kunder som f.eks. skoler 
og hospitaler, i tilfælde, hvor markedet 
ikke længere kan levere til dem. Det er 
afgørende, at de foranstaltninger, som skal 
træffes i en krise, defineres forud for en 
eventuel krise, især hvad angår offentlige 
forpligtelser og foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse, jf. direktiv 
2009/73/EF, forebyggelse af overpriser og 
kompensation til sårbare forbrugere.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Forsyningssikkerhedsaspekterne af en 
langsigtet planlægning af investeringer i 
tilstrækkelig kapacitet og andre 
infrastrukturer på tværs af landegrænser, 
hvormed systemets evne til at garantere 
forsyningssikkerheden og dække rimelige 
behov opretholdes på lang sigt, er 
behandlet i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 
…/…/EF [om fælles regler for det indre 
marked for naturgas og ophævelse af 
direktiv 2003/55/EF]. En 
overgangsperiode kan være påkrævet for 
at opfylde standarder for 
forsyningssikkerhed, således at de 
nødvendige investeringer kan foretages.
Den 10-årige netudviklingsplan, som er 
opstillet af ENTSO-G, og som ACER fører 
tilsyn med, er et grundlæggende redskab til 
udpegning af de investeringer, som er 

(20) Forsyningssikkerhedsaspekterne af en 
langsigtet planlægning af investeringer i 
tilstrækkelig kapacitet og andre 
infrastrukturer på tværs af landegrænser, 
hvormed systemets evne til at garantere 
forsyningssikkerheden og dække rimelige 
behov opretholdes på lang sigt, er 
behandlet i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/73/EF om ændring af 
direktiv …/…/EF [om fælles regler for det 
indre marked for naturgas og ophævelse af 
direktiv 2003/55/EF]. Den 10-årige 
netudviklingsplan, som er opstillet af 
ENTSO-G, og som ACER fører tilsyn 
med, er et grundlæggende redskab til 
udpegning af de investeringer, som er 
nødvendige på fællesskabsniveau.
Medlemsstaterne bør sikre, at alle de 
foranstaltninger til gennemførelse af 
direktiv 2009/73/EF i national ret, der er 
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nødvendige på fællesskabsniveau. nødvendige for at sikre virkningsfuld 
anvendelse af forordningen, er vedtaget 
inden forordningens ikrafttræden.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have incitament til at gennemføre det tidligere vedtagne gasdirektiv i 
national ret så snart som muligt med henblik på at sikre et velfungerende indre marked for 
gas. Den foreslåede forordning bør derfor først træde i kraft, når alle medlemsstaterne har 
gennemført gasdirektivet i national ret. Ellers vil der eksistere to sidestillede juridiske
instrumenter samtidig, hvor forordningen er umiddelbart anvendelig, mens gasdirektivet 
fortsat skal gennemføres i national ret. Gennemførelsen af gasdirektivet før forordningens 
ikrafttræden vil have den fordel, at der ikke længere vil herske nogen juridisk usikkerhed 
blandt interessehaverne, hvilket vil optimere det indre marked.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne 
udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.

(23) For at styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne i tilfælde af en 
nødsituation på fællesskabsniveau og bl.a. 
støtte medlemsstater, som er udsat for 
mindre gunstige geografiske eller 
geologiske forhold, bør medlemsstaterne, 
således som foreskrevet i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde,
udtænke specifikke foranstaltninger til at 
vise solidaritet, herunder foranstaltninger 
som handelsaftaler mellem 
naturgasselskaber, 
kompensationsordninger, øget gaseksport 
eller øget udtag fra lagre.
Solidaritetsforanstaltningerne kan være 
særligt hensigtsmæssige mellem de 
medlemsstater, for hvilke Kommissionen 
henstiller til, at der oprettes fælles 
forebyggende handlingsplaner eller 
nødplaner på regionalt niveau.
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved denne forordning fastsættes 
foranstaltninger til beskyttelse af 
gasforsyningssikkerheden for derigennem 
at sikre, at det indre gasmarked fungerer 
hensigtsmæssigt og uafbrudt, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen fra 
naturgasforetagender og på medlemsstats-
og fællesskabsniveau for såvel 
forebyggende foranstaltninger som 
konkrete afbrydelser af forsyningen, og for 
at give praktisk udtryk for den ånd af 
solidaritet, som indgår i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Afspejler ånden af solidaritet mellem medlemsstaterne, som bør være basis for alle 
foranstaltninger i tilfælde af problemer med forsyningen med energiprodukter, som fastsat i 
Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) "beskyttede kunder": alle privatkunder, 
herunder sårbare kunder, der defineres af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
direktiv 2009/73/EF, skoler og hospitaler, 
hvis de allerede er tilsluttet et 
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virksomheder, skoler og hospitaler, hvis de 
allerede er tilsluttet et gasdistributionsnet

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Naturgasselskaber bidrager til 
gennemførelsen af forordningens 
målsætninger, herunder navnlig 
standarderne for infrastruktur, jf. artikel 
6, og standarderne for forsyning, jf. 
artikel 7.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Hvis der skal opnås en sikker gasforsyning i Europa og et ægte internationalt gasmarked, er 
det vigtigt, at medlemsstaterne ikke blot fokuserer på gas, men også på andre 
energiressourcer.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) oplysninger om de relevante offentlige 
serviceforpligtelser.

(d) oplysninger om de relevante offentlige 
serviceforpligtelser og om foranstaltninger 
til forbrugerbeskyttelse (som anført i 
artikel 3 i direktiv 2000/73/EF), inklusive 
nationale foranstaltninger for at beskytte 
kunderne mod overdrevne prisforhøjelser.

Begrundelse
Det er nødvendigt, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der gør det muligt for dem at 
beskytte kunderne mod overdrevne prisforhøjelser. I direktiv 2009/73/EF findes en detaljeret 
definition af offentlige serviceforpligtelser og forbrugerbeskyttelse, som der kan henvises til 
her.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed træffer 
foranstaltninger for at sikre gasforsyninger 

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

til medlemsstatens beskyttede kunder, 
herunder sårbare kunder, i tilfælde af:

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Den kompetente myndighed sikrer, at 
betingelserne for forsyning af beskyttede 
kunder, herunder sårbare kunder, 
fastsættes, uden at disse berører det indre 
gasmarkeds virkemåde, til en pris, som er i 
overensstemmelse med varens 
markedsværdi, og under hensyntagen til 
solidariteten mellem medlemsstaterne og 
relevante offentlige serviceforpligtelser. I 
tilfælde af en krise træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at forhindre overdrevne 
stigninger i gasprisen for beskyttede, 
herunder sårbare, kunder.

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at alle kunder 
informeres om standarderne for 
forsyning, som er fastsat i stk. 1 og 2, og 
om foranstaltninger til 
forbrugerbeskyttelse som anført i direktiv 
2009/73/EF. Medlemsstaterne dækker de 
yderligere omkostninger som følge af 
nødvendige leveringer til sårbare kunder i 
nødsituationer, jf. artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 21
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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 fællesskabsniveau, hvis Fællesskabet 
mister mere end 10 % af sin daglige 
gasimport fra tredjelande ifølge ENTSO-
G's beregninger, eller efter en verificering i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, på 
anmodning af en kompetent myndighed, 
eller hvis mere end én kompetent 
myndighed har erklæret en nødsituation.
Kommissionen kan erklære en nødsituation 
på fællesskabsniveau for specifikke berørte 
geografiske områder, der omfatter én eller 
flere medlemsstater.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Er Kommissionen af den opfattelse, at 
foranstaltninger, som en kompetent 
myndighed eller et naturgasselskab 
træffer i en nødsituation på 
fællesskabsniveau, er utilstrækkelige, kan 
den handle direkte ved at gennemføre de 
foranstaltninger, der er anført i bilag II 
og III for at genoprette gasforsyningen til 
de berørte markeder.

Begrundelse

I tilfælde af afbrydelse af gasforsyningen, og hvor de foranstaltninger, der træffes på 
nationalt plan, viser sig utilstrækkelige, vil Kommissionens inddragelse med henblik på at 
sikre forsyningssikkerheden i hele EU være yderst hensigtsmæssig. Kommissionen bør 
samordne de nationale naturgasselskabers og kompetente myndigheders foranstaltninger, 
indtil markedet atter fungerer normalt igen. Hvis de frivillige foranstaltninger, som de 
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nationale kompetente myndigheder og naturgasselskaber træffer i samordning med 
Kommissionen, viser sig ineffektive, bør Kommissionen som en sidste udvej på eget ansvar 
indføre forud fastsatte foranstaltninger. Disse tiltag skal være nøje begrænset til, hvad der 
kræves for at få markedet til at fungere normalt igen.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen de eksisterende 
mellemstatslige aftaler, som er indgået med 
tredjelande, og som får konsekvenser for 
udviklingen af gasinfrastrukturer og –
forsyninger; inden nye mellemstatslige 
aftaler indgås, hører medlemsstaterne 
Kommissionen med henblik på at vurdere 
deres overensstemmelse med lovgivningen 
om det indre marked
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Dato for vedtagelse 18.3.2010

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

52
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, 
Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, 
Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, 
Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. 
Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera 
Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa 
Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis 
A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, 
Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, 
Henri Weber

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda 
Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras 
Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov 
Panayotov, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Britta Reimers

Dato for indgivelse 29.3.2010


