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Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2017 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen 

och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 

2016/0030(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0052), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 194 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0035/2016), 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna 

rättsliga grunden, 

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av de motiverade yttrandena från det österrikiska förbundsrådet och det 

bulgariska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till 

lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 

den 22 september 20161, 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 

utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 

företrädare av den 10 maj 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 

artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
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– med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för regional utveckling 

(A8-0310/2016), och av följande skäl: 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

  



P8_TC1-COD(2016)0030 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 

2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om 

åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av 

förordning (EU) nr 994/2010 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1938.) 

  



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN VAD GÄLLER ARTIKEL 16 I 

FÖRORDNINGEN 

Kommissionen välkomnar de samarbetsmekanismer som fastställs i artikel 16 i förslaget till 

förordning som ett viktigt verktyg för att säkerställa konsekvensen i förebyggande 

åtgärdsplaner och krisplaner mellan de avtalsslutande parterna i energigemenskapen. 

Kommissionen betonar vikten av att på ett effektivt sätt se till att inga åtgärder vidtas av de 

avtalsslutande parterna i energigemenskapen som kan inverka negativt på 

försörjningstryggheten i EU och dess medlemsstater och vice versa.  

I detta avseende kommer kommissionen, utan att det påverkar kommissionens ursprungliga 

förslag av den 16 februari 2016, att överväga att för rådet lägga fram ett förslag till 

rekommendation enligt artikel 218 i EUF-fördraget om förhandlingar om ändringar av 

fördraget om upprättande av en energigemenskap i syfte att inrätta en lämplig rättslig ram och 

mekanismer för att möjliggöra tillämpningen av valda bestämmelser i förordningen och andra 

relevanta delar av gemenskapens regelverk på energiområdet mellan EU och dess 

medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen, å andra 

sidan, i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av den förstärkta ramen för en tryggad 

gasförsörjning. 


