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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))

(Fælles beslutningsprocedure: 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 forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udenrigsudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7–
0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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 og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

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, 

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

Or. en

Ændringsforslag 2

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. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 4

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, uden at 
naturgasselskaber, herunder nye 
markedsdeltagere, små virksomheder og 
slutbrugere, pålægges urimelige og 
uforholdsmæssigt store byrder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5

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 

(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 af 13. juli 2009 om 
fælles regler for det indre marked for 
naturgas. En overgangsperiode kan være 
påkrævet for at opfylde standarder for 
forsyningssikkerhed, således at de 
nødvendige investeringer kan foretages. 
Den 10-årige netudviklingsplan, som er 
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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. 

opstillet af ENTSO-G, og som ACER fører 
tilsyn med, er et grundlæggende redskab til 
udpegning af de investeringer, som er 
nødvendige på fællesskabsniveau for at 
gennemføre de infrastrukturkrav, der er 
fastsat i dette direktiv, og udføre en 
risikovurdering på fællesskabsniveau.

Or. en

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 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 anmode om 
indsættelse af 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.

Or. en

Begrundelse

Koordineringen med producentlande vil under normale omstændigheder blive foretaget af 
virksomheder og overvåget af medlemsstaterne. Kommissionens ret kan kun håndhæves inden 
for EU. I forhold til gasproducerende lande uden for EU, bør Kommissionen anmode om 
indsættelse af en følgegruppe.
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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, idet der 
fastsættes bestemmelser om en tydelig 
definition og fordeling af ansvarsområder 
og om koordinering af reaktionen på 
naturgasselskabs-, medlemsstats- og 
fællesskabsniveau for såvel forebyggende 
foranstaltninger som konkrete afbrydelser 
af forsyningen.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning finder definitionerne i 
direktiv 2009/xxx/EF ("gasdirektivet") og 
forordning (EF) nr. xxx/2009
("agenturforordningen") anvendelse.

I denne forordning finder definitionerne i 
direktiv 2009/73/EF ("gasdirektivet"), 
forordning (EF) nr. 715/2009 
(”gasforordningen”) og forordning (EF) 
nr. 713/2009 ("agenturforordningen") 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

For at bevare sammenhæng og klarhed i definitionerne, bør der også henvises til 
gasforordningen fra den tredje pakke vedrørende det indre energimarked.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Troværdigheden for den kompetente nationale myndigheds og dennes forslag til 
foranstaltninger afhænger af, om den kan agere frit og uden risiko for politisk indblanding.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen koordinerer de
kompetente myndigheder på 
fællesskabsniveau i kraft af 
gaskoordinationsgruppen, bl.a. i tilfælde af 
en nødsituation på fællesskabsniveau og i 
forbindelse med evalueringen af de i stk. 2 
nævnte foranstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom gaskoordinationsgruppen involveres i tilfælde af en nødsituation, bør den tage del i 
de forebyggende faser.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Langsigtede 

forsyningssikkerhedsforanstaltninger
Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en rapport, der indeholder forslag til 
reguleringsmæssige foranstaltninger, der 
kan gennemføres for at diversificere de 
geografiske gaskilder og disses 
forsyningsruter til EU på 
fællesskabsniveau. Rapporten skal især 
omfatte en vurdering af LNG-
installationers rolle.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for yderligere at udvikle en langsigtet strategi for gasforsyningssikkerhed på 
fællesskabsniveau.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En styrkelse af gaskoordinationsgruppens rolle er af central betydning for en hensigtsmæssig 
imødegåelse af kriser.
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Ændringsforslag 14

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. I 
samarbejde med 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.

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen, ACER og ENTSO-G er af yderst central betydning i forbindelse 
med udpegningen af regionale samarbejdsområder og bør involveres fuldt ud i denne proces.

Ændringsforslag 15

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 

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, 
Fællesskabets plan eller andre 
medlemsstaters planer, eller at den ikke 
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eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret. 

opfylder denne forordnings bestemmelser 
eller andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, kræver den 
planen revideret.

Or. en

Begrundelse

Der bør være udfærdiget en plan på fællesskabsniveau, eftersom der er en definition af 
nødsituation på fællesskabsniveau.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den forebyggende handlingsplan skal 
indeholde: 

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

Or. en

Begrundelse

Der bør være udfærdiget en plan på fællesskabsniveau, eftersom der er en definition af 
nødsituation på fællesskabsniveau. Der skal også træffes foranstaltninger, hvis der er 
udarbejdet regionale planer.

Ændringsforslag 17

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 

1. Senest [den 31. marts 2016; 5 år efter 
ikrafttrædelsen] sikrer den kompetente 
myndighed, at den resterende infrastruktur 
(N-1) i tilfælde af en afbrydelse af den 
største gasforsyningsinfrastruktur har 
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 
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gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år.

gasefterspørgsel i den koldeste periode, der 
statistisk set forekommer hvert tyvende år.

Or. en

Begrundelse

Den treårige periode, der i artikel 6 stk. 1 afsættes til opfyldelse af standarden, er ikke i 
overensstemmelse med den tid, det tager at bygge nye infrastrukturer. Den tager navnlig ikke 
højde for de administrative procedurers varighed, hvilket fører til en tidshorisont på fem til 
seks år for opførelsen af en ny gastransportinfrastruktur.

Ændringsforslag 18

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 disse
sammenkoblingspunkter senest tre år efter 
denne forordnings ikrafttræden, hvor 
tilføjelsen af kapacitet til at lede 
gasstrømmen i begge retninger øger
forsyningssikkerheden for en eller flere
medlemsstater. Kapacitetsniveauet for at 
kunne lede gasstrømmen i begge retninger 
skal opnås på den mest 
omkostningseffektive måde og mindst 
dække den kapacitet, som kræves for at 
opfylde forsyningsstandarden, jf. artikel 7. 
Opstår der behov for yderligere 
investeringer på efterfølgende stykker af 
transmissionssystemet, finder stk. 7 også 
anvendelse på disse investeringer.

De kompetente myndigheder sikrer, at 
vurderingen af sammenkoblingerne 
kontrolleres regelmæssigt, hvis 
omstændighederne ændres, navnlig ved at 
ajourføre den nationale forebyggende 
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handlingsplan.

Or. en

Begrundelse

Tidsrammen på to år for at muliggøre permanent fysisk kapacitet til transport af gas i begge 
retninger ved alle sammenslutninger, kan kun opfyldes, hvor det drejer sig om små ændringer 
på infrastrukturen. Er der behov for større ændringer, som f.eks. tilføjelse af en 
kompressionsenhed, vil tidsrammen for opførelse af ny infrastruktur ikke kunne overholdes.  
Denne artikel skal tage højde for påkrævede investeringer på et efterfølgende punkt på 
transmissionssystemet. Den sidste sætning er overflødig.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der skal fastsættes incitamenter for at fremme infrastrukturinvesteringer med en merværdi i 
forhold til forsyningssikkerheden. Der mangler i Kommissionens forslag præciseringer hvad 
angår proportionale omkostninger i situationer, hvor investeringen foretages i en eller flere 
andre medlemsstaters interesse.

Ændringsforslag 20

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 passende 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 efter 60 dage eller under forhold, der 
er værre end de i stk. 1 beskrevne, på at 
opretholde forsyningerne til beskyttede 
kunder i så stort et omfang og så længe 
som muligt.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning tager kun højde for et scenarie. Det skal tage højde for, at det 
grundlæggende scenarie kan variere betydeligt i intensitet og varighed.  Derfor skal der være 
råderum for de kompetente myndigheder, således at disse kan forvalte andre former for 
kriser, samtidig med at der skal være nogle begrænsninger.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder 

b) under hensyn til alle relevante nationale 
og regionale omstændigheder, herunder 
anvendelsen af gas til levering af 
elektricitet og fjernvarme til beskyttede 
kunder

Or. en

Begrundelse

Der skal også tages højde for forsyningen til beskyttede kunder med elektricitet og 
fjernvarme, eftersom gas i flere medlemsstater er et vigtigt brændsel for fremstillingen af 
elektricitet og varme. 

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) fastslås bidraget fra andre 7) fastslås bidraget fra og relative værdi af
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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

andre foranstaltninger end 
markedsbaserede foranstaltninger, som 
planlægges, eller som skal gennemføres for 
nødsituationsniveauet, jf. bilag III, på 
grundlag af en gennemskuelig cost-
benefit-analyse og vurderes, i hvilket 
omfang der er behov for andre 
foranstaltninger end markedsbaserede
foranstaltninger for at tackle krisen, 
vurdere konsekvenserne af disse og 
definere procedurer for gennemførelsen af 
disse, og kun som sidste udvej træffes 
andre foranstaltninger end 
markedsbaserede foranstaltninger for at 
opretholde gasforsyningssikkerheden

Or. en

Begrundelse

Det skal kraftigt understreges, at foranstaltninger, der ikke er markedsbaserede, kun må 
træffes som en sidste udvej.

Ændringsforslag 24

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 med sigte på at stille gas til 
rådighed i tilfælde af en nødsituation. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
aftaler på tværs af landegrænser mellem 
medlemsstater og/eller naturgasselskaber.

Or. en

Begrundelse

Af Kommissionens forslag fremgår det, at kompensationsordninger kun skal finde anvendelse 
i forhold til prisen for den gas, der ikke leveres til gaskunderne som følge af gennemførelsen 
af en nødforanstaltning. Der vil i henhold til artikel 12 allerede være indsendt handelsaftaler 



PE430.654v01-00 20/34 PR\795949DA.doc

DA

til den kompetente myndighed, så det er ikke nødvendigt at anføre dem separat på en liste.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Varslingsniveau (varsling): når der 
foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige 
oplysninger – eventuelt udløst af en 
varslingsmekanisme – om, at der kan 
indtræffe en hændelse, som vil forringe 
forsyningsforholdene. På dette niveau kan 
markedet måske løse problemet uden den 
kompetente myndigheds indgriben.

Or. en

Ændringsforslag 26

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, og der er en reel risiko for, 
at standarden for forsyning af de 
beskyttede kunder ikke længere kan 
opfyldes med markedsbaserede 
instrumenter alene, og den kompetente 
myndigheds indgriben er påkrævet inden 
for rammerne af nødplanen.

Markedsbaserede instrumenter (på 
nationalt, regionalt eller på 
fællesskabsplan) skal prioriteres for at 
mindske konsekvenserne af en afbrydelse 
af forsyningen, også i en nødsituation.

Or. en
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Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der skal også tages højde for forsyningen til beskyttede kunder med elektricitet og 
fjernvarme, eftersom gas i flere medlemsstater er et vigtigt brændsel til fremstillingen af 
elektricitet og varme.  Det skal sikre, at beskyttede kunder ikke udsættes for blackout på grund 
af en gaskrise.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Nødplanen ajourføres hvert andet år.

Or. en

Begrundelse

Risikovurderingen skal gentages hvert andet år, hvilket gør at den forebyggende 
handlingsplans skal ajourføres. Dette ændringsforslag tilføjer et tilsvarende krav for 
nødplanen. 
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Ændringsforslag 29

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

Or. en

Begrundelse

Krisestyring på nationalt/regionalt niveau er ofte mere effektiv i forbindelse med 
forsyningskriser. Disse kriterier afspejler ikke nødvendigvis fuldt ud mulige regionale kriser 
på under 10 % af fællesskabsniveauet, hvor indgriben fra Fællesskabet også vil være 
påkrævet.

Ændringsforslag 30

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 en nødsituation på 
fællesskabsniveau. Under udførelsen af 
deres hverv skal Kommissionen og 
gaskoordinationsgruppen tage højde for:
a) gasindustriens foreløbige 
foranstaltninger til at afhjælpe den større 
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forsyningsafbrydelse
b) de af medlemsstaterne trufne 
foranstaltninger, såsom dem, der er 
indeholdt i den forebyggende plan og 
nødplanen.

Or. en

Begrundelse

Det skal ikke være valgfrit, hvorvidt gaskoordinationsgruppen skal indkaldes. Kommissionen 
skal indkalde den i tilfælde af en nødsituation på fællesskabsniveau for at kunne agere 
hurtigt.

Ændringsforslag 31

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 
fællesskabsniveau koordinerer 
Kommissionen de kompetente 
myndigheders foranstaltninger gennem 
gaskoordinationsgruppen. 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 indkalder en 
kriseledelsesgruppe bestående af bl.a. 
repræsentanter for erhvervslivet og de 
medlemsstater, der berøres af 
nødsituationen. Kommissionen 
organiserer arbejdet og opgaverne i en 
sådan kriseledelsesgruppe under 
hensyntagen til 
gaskoordinationsgruppens beføjelser.  
Kommissionen sikrer, at 
gaskoordinationsgruppen modtager 
regelmæssige oplysninger om arbejdet i 
kriseledelsesgruppen.
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Or. en

Begrundelse

Det skal ikke være valgfrit, hvorvidt gaskoordinationsgruppen skal indkaldes. Kommissionen 
skal indkalde den i tilfælde af en nødsituation på fællesskabsniveau for at kunne agere 
hurtigt. Kriseledelsesgruppen skal informere gaskoordinationsgruppen regelmæssigt.

Ændringsforslag 32

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 fællesskabsniveau, er 
uegnet til at tackle nødsituationen, eller at 
foranstaltningen bringer en anden 
medlemsstats situation i alvorlig fare, 
underretter Kommissionen den 
kompetente myndighed eller 
naturgasselskabet om årsagerne til, at den 
vurderer, at det pågældende organ 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 grundigt svar, der godtgør, 
hvorfor den pågældende foranstaltning er 
berettiget, tager hensyn til de 
kommercielle implikationer for 
naturgasselskaberne og tager højde for de 
tilgængelige kompensationsordninger.  
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 
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anmodning hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er for stærkt formuleret og tvinger ikke Kommissionen til at 
retfærdiggøre sin afvisning af den kompetente myndigheds argumentation. Kommissionen bør 
også forklare sine afgørelser.

Ændringsforslag 33

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. Den kompetente myndighed eller 
naturgasselskabet må ikke iværksætte 
foranstaltninger, som på noget tidspunkt 
begrænser gasstrømmen på det indre 
marked, uden at en sådan er omfattet af 
deres retlige forpligtelser for så vidt angår 
sundheds-, sikkerheds- og 
miljøspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Selskaber skal overholde mange retsforskrifter vedrørende ovenstående emner. Nye 
bestemmelser må ikke være i konflikt hermed.

Ændringsforslag 34

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 
baseret på eksisterende handelsaftaler
opretholdes, og de må ikke indføre 
retsforskrifter, som uberettiget indskrænker 
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gasstrømmen til de berørte markeder.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at adgangen gives på grundlag af handelsaftaler, således at disse 
beskyttes.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der er oprettet en 
gaskoordinationsgruppe for at lette 
koordineringen af foranstaltninger 
vedrørende forsyningssikkerheden. Denne 
gruppe består af repræsentanter for de 
kompetente myndigheder, de nationale 
myndigheder, hvor 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.

Or. en

Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med resten af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Gaskoordinationsgruppen er et fremragende forum for evaluering af planerne, således at 
bedste praksis fra andre medlemsstater kan tages i betragtning, og for at undersøge, om 
uoverensstemmelser på EU-niveau kan fjernes.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Gaskoordinationsgruppen bidrager til 
den definition af regioner, der skal 
anvendes til at gennemføre mere effektive 
foranstaltninger til sikring af 
gasforsyningen. 
I denne forbindelse tager den hensyn til: 
a) resultaterne af risikovurderingen
b) placeringen af eksisterende og 
planlagte infrastrukturer og 
forsyningsruter
c) eksisterende solidaritetsforbindelser og 
forbindelser under udvikling mellem 
medlemsstater.
Gaskoordinationsgruppen opretter 
særlige undergrupper, der tager sig af 
regionale forsyningssikkerhedsspørgsmål, 
for at opnå solidaritet på regionalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med et tidligere ændringsforslag om definition af regioner med 
henblik på etablering af regionale planer.
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Ændringsforslag 38

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 
produktionsanlæg og nettet, lagre, LNG i 
MNm3/h (mio. m3 pr. time)

Or. en

Begrundelse

Strømmene på timebasis bør udtrykkes i enheder pr. time og ikke pr. dag.

Ændringsforslag 39

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 autoriteter
Kommissionen om følgende nærmere 
oplysninger vedrørende de kontrakter, der 
samlet set indgås af naturgasselskaber i 
deres respektive medlemsstater med 
leverandører fra tredjelande:

Or. en

Begrundelse

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.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Mulighed for brændselsomlægning –
alternative brændselsreserver i 
industrivirksomheder og kraftvarmeværker

- Mulighed for brændselsomlægning –
alternative brændselsreserver i 
industrivirksomheder og kraftvarmeværker 
(yderligere drivhusgasemissioner fra en 
obligatorisk brændselsomlægning bør i 
dette tilfælde ikke være omfattet af 
emissionshandelsordningen)

Or. en

Begrundelse

Tvungen brændselsomlægning, der tvinger generatorer til at anvende energikilder, der giver 
større udledning, bør ikke tælle med i emissionshandelsordningen.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag II – liste 2 ”Efterspørgselssiden – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Øget effektivitet udgår

Or. en

Begrundelse

Energieffektivitet er et langsigtet politisk mål og ikke et øjeblikkeligt svar på en krise.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag II – liste 2 ”Efterspørgselssiden” – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Øget anvendelse af vedvarende
energikilder.

- Øget anvendelse af elektricitet 
produceret ved hjælp af andre energikilder 
end gas.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af vedvarende energikilder er et langsigtet politisk mål og ikke et øjeblikkeligt 
svar på en krise.
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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, er en 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 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 gennemgang af 
kriseberedskabsmekanismerne.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse om forslaget til forordning om foranstaltninger til 
opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af direktiv 2004/67/EF, 
eftersom det er et stykke lovgivning, 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 vil 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 
                                               
1 KOM(2007) 001.
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. 94-136.
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. 36–54.
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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i betydelig grad vil nedbringe EU's sårbarhed over for eksterne afbrydelser af forsyningerne, 
men den vil også 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 
langt 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
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til opførelse eller opgradering af ny infrastruktur. Dette er af særlig betydning, 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 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 foreslår han, 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 vigtigheden 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 
de tilfælde, hvor krisen varierer i længde eller intensitet.

2. Spørgsmål, der ikke behandles i udkastet til betænkning på dette stadium af 
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proceduren

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 i helt 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; 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 "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.


