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Naturgasforsyningssikkerhed 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. september 2010 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 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 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 af 20. januar 2010 fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

 

- efter høring af Regionsudvalget, 

 

- der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. juni 2010 forpligtede sig til at 

godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, 

 

- 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. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

 

2. tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet denne beslutning, til efterretning; 

 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 



 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 

nationale parlamenter. 



 

P7_TC1-COD(2009)0108 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. september 2010 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 

om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af 

Rådets direktiv 2004/67/EF 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 994/2010) 

 



 

 

BILAG 

 

Kommissionens erklæring om langsigtede forsyningssikkerhedsforanstaltninger, 

herunder diversificering af gasforsyningskilder og -ruter samt regionalt og internationalt 

samarbejde om energieffektivitet 

 

Kommissionen understreger, at diversificeringen af gasforsyningskilderne og -ruterne i EU er af 

stor betydning, når det drejer sig om at forbedre gasforsyningssikkerheden i de enkelte 

medlemsstater og EU som helhed. 

 

I anerkendelse af behovet for at udvikle en langsigtet forsyningssikkerhedsstrategi vil 

Kommissionen inden udgangen af 2010 vedtage en omfattende energiinfrastrukturpakke med 

en vurdering af de prioriterede områder for udviklingen af gasinfrastrukturer i de kommende 

årtier og af de fremskridt, der er nået inden for de prioriterede områder, der blev fastlagt i den 

anden strategiske energiredegørelse. Energiinfrastrukturpakken vil indeholde en angivelse af de 

instrumenter og foranstaltninger, der skal give incitamenter til investeringer i gasinfrastrukturer, 

herunder især diversificering af forsyningsruter, integrering af "gasøer", LNG-faciliteter samt 

lagerkapacitet. 

 

Kommissionen støtter desuden det nære samarbejde mellem alle berørte parter på alle niveauer 

- medlemsstaterne, de uafhængige regulerende myndigheder, gasindustrien og forbrugerne - 

inden for de regionale initiativer. I 2010 vil Kommissionen forelægge en meddelelse om de 

regionale initiativer med det formål at give vejledning om, hvordan der bedst opnås fremskridt, 

og hvordan de eksisterende regionale samarbejdsinitiativer videreudvikles. Et nært regionalt 

samarbejde er af afgørende betydning, hvis det skal lykkes at sikre, at det indre energimarked 

bliver fuldt funktionsdygtigt. Meddelelsen om de regionale initiativer vil indeholde forslag om 

fælles mål og bedste praksis. 

 

Kommissionen anerkender endelig, at energieffektivitet spiller en vigtig rolle med hensyn til at 

sikre den langsigtede energisikkerhed. Gennem det internationale partnerskab for samarbejde 

om energieffektivitet og gennem bilaterale arrangementer vil Kommissionen fortsat arbejde for 

at udvikle et nært samarbejde med tredjelande om fremme af energieffektivitet gennem 

udveksling af oplysninger om energibesparelsesstrategier, forskning i energieffektive 

teknologier og udveksling af oplysninger om bedste praksis. 

 

Kommissionens erklæring om konkurrence med hensyn til betragtning 45 

 

Kommissionen mener, at henvisningen i betragtning 45 til konkurrencefordrejninger dækker 

alle former for konkurrencebegrænsning, herunder især konkurrencebegrænsende 

kontraktbestemmelser, f.eks. destinationsklausuler. 

 

Kommissionen bekræfter også, at anvendelsen af artikel 101 i TEUF på de forhold, der 

henvises til i betragtning 45, i givet fald vil blive varetaget af Kommissionen eller af en eller 

flere af de kompetente konkurrencemyndigheder i medlemsstaterne, jf. Rådets forordning (EF) 

nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 

81 og 821. 

                                                 
1  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. 


