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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s medlemsstater har på senare år upplevt flera avbrott i sina gasleveranser. Gastvisten 
mellan Ryssland och Ukraina i januari 2009 visade än en gång att EU:s ökande beroende av 
externa energiresurser, huvudsakligen från odemokratiska och instabila länder, kan skada 
medlemsstaternas långsiktiga ekonomiska och politiska intressen. EU:s sårbarhet på 
energiområdet kräver en sammanhängande energipolitik som sammanlänkar interna aspekter 
och externa förhållanden.

En tryggad energiförsörjning måste ses som en bärande del av EU:s totala säkerhet. Att trygga 
gasförsörjningen till gemenskapen, framför allt i krissituationer, är därför ett strategiskt mål. 
I det hänseendet är det bra att nationella planer med beredskapsåtgärder och akuta åtgärder tas 
fram i förväg om planerna sedan samordnas på gemenskapsnivå. På medellång sikt bör en 
omfattande inre konkurrenskraftig marknad med välutvecklade ledningar och infrastrukturer 
ses som det effektivaste skyddet mot försörjningsavbrott.

Genom EU:s energisäkerhetspolitik bör unionen dock ha möjlighet att inte bara reagera på 
krissituationer, utan också föregripa dem. Alla åtgärder för att garantera en väl fungerande 
inre marknad bör därför kompletteras med en proaktiv diplomati i energifrågor, för att i en 
anda av ömsesidighet stärka samarbetet med viktiga producentländer samt transit- och 
konsumentländer.

Föredraganden för yttrandet från utskottet för utrikesfrågor välkomnar förslaget till förordning 
om upphävande av direktiv 2004/67/EG. Föredraganden anser dock att det krävs vissa 
förbättringar för att säkra en heltäckande strategi för EU:s energiförsörjning. Han föreslår 
ändringar som i huvudsak går ut på följande:

– Förslaget ska ses mot bakgrund av den nya miljölagstiftning som följer med 
Lissabonfördraget. Där anges i artikel 176 A att målet för unionens politik på 
energiområdet ska vara att ”i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna […] 
garantera energiförsörjningen i unionen”. Föredraganden anser att denna solidaritet är 
avgörande för skapandet av en gemensam energipolitik för EU och anser att den bör 
utvecklas både internt och externt på politisk nivå i dialog med tredjeländer i samband 
med och utanför försörjningskriser.

– Ansvaret för att trygga gasförsörjningen ska också ligga på gemenskapsnivå. 
Kommissionen bör därför ta fram beredskaps- respektive krisplaner med utgångspunkt i 
de nationella planerna. Kommissionen har dessutom ett särskilt ansvar för att övervaka 
hur företag från tredjeland tillämpar de bestämmelser som reglerar den inre 
energimarknaden.

– Den höga representanten/vice ordföranden bör knytas till förordningens genomförande på 
varje nivå. Han/hon bör framför allt ansvara för att för medlemsstaternas räkning medla 
och förhandla i krislägen med tredjeländer.
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– För att förebygga oväntade leveransavbrott bör EU tillsammans med leverans- och 
transitländer införa ett system för tidig varning som stöds av tydliga politiska garantier. 
I alla framtida handels-, associerings- samt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU 
och leverans- eller transitländer bör det finnas en ”energiförsörjningsklausul” med 
uppförandekod och beskrivning av åtgärder som ska vidtas i krislägen.

– Kommissionen bör överväga att på grundval av bestämmelserna i energistadgan utvidga 
den europeiska energigemenskapen till tredjeländer och skapa nya regionala 
energimarknader. Den bör också aktivt ge sitt stöd till inrättandet av en integrerad 
energimarknad för EU-Medelhavsområdet.

– Varje strategi för tryggad energiförsörjning kommer på medellång och lång sikt att kräva 
en ökad spridning av leverantörer, källor och rutter. Strategin bör omfatta berörda 
tredjeländer, särskilt dem som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken. 
Gemenskapens investeringar bör i första hand inriktas på kritisk infrastruktur som kan 
bidra till att trygga energiförsörjningen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Gaskonsumtionen i Europa hör ökat 
snabbt under de senaste tio åren. Med 
minskande inhemsk produktion har 
gasimporten ökat ännu snabbare och 
därmed skapat ett högre importberoende 
och ett behov av att ta itu med aspekter 
som rör försörjningstryggheten.

(2) Gaskonsumtionen i Europa hör ökat 
snabbt under de senaste tio åren. Med 
minskande inhemsk produktion har 
gasimporten ökat ännu snabbare och 
därmed skapat ett högre importberoende 
och ett behov av att ta itu med aspekter 
som rör försörjningstryggheten. Vissa 
medlemsstater, där energimixen 
domineras av naturgas, befinner sig på en 
”energiö” på grund av högt beroende av 
gasimport från tredjeländer och avsaknad 
av infrastruktur som sammanlänkar med 
resten av EU.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Eftersom internationellt samarbete 
spelar en avgörande roll för en tryggad 
gasförsörjning för människorna i EU:s 
medlemsstater, måste EU:s alla berörda 
strategier och handlingsplaner bygga på 
principen om ömsesidig respekt gentemot 
inblandade tredjeländer; alla problem 
som kan komma att uppstå bör lösas 
genom politisk dialog och förhandlingar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Olika typer av 
gemenskapsfinansiering är tillgängliga för 
stöd till medlemsstaterna i syfte att 
finansiera nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion och infrastruktur, 
framför allt lån och garantier från 
Europeiska investeringsbanken, eller 
finansiering genom regional-, struktur-
eller sammanhållningsfonderna. 
Europeiska investeringsbanken liksom
gemenskapens externa instrument, t.ex. 
ENPI, IPA och DCI, kan också finansiera 
åtgärder i tredjeländer för att skapa en 
tryggare energiförsörjning. 

(11) Olika typer av 
gemenskapsfinansiering är tillgängliga för 
stöd till medlemsstaterna i syfte att 
finansiera nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion och infrastruktur, 
framför allt lån och garantier från 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling (EBRD) eller finansiering 
genom regional-, struktur- eller 
sammanhållningsfonderna. EIB, EBRD 
och gemenskapens externa instrument, 
t.ex. ENPI, IPA och DCI, kan också 
finansiera åtgärder i tredjeländer (särskilt 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken) för att skapa en
tryggare energiförsörjning.



PE430.670v02-00 6/18 AD\802174SV.doc

SV

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) EU-investeringar i infrastruktur 
och förnybar produktion bör stödjas 
genom att medlemsstaterna och 
kommissionen arbetar för att i 
EU:s grannskap, i samarbete med 
tredjeländer, sprida de principer och 
normer för den inre energimarknaden 
som fastställs i energistadgefördraget. 
Kommissionen bör överväga att utvidga 
den Europeiska energigemenskapen 
mellan EU och sydöstra Europa till att 
omfatta andra tredjeländer när så är 
lämpligt och att skapa nya regionala 
energimarknader i enlighet med denna 
modell, exempelvis en energigemenskap 
mellan Europa och Medelhavsområdet, 
för att trygga försörjningen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, inbegripet åtgärder 
som t.ex. kommersiella avtal mellan 
naturgasbolag, kompensationsmekanismer, 
ökad gasexport eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska, geopolitiska eller geologiska 
villkor, bör medlemsstaterna ta fram 
särskilda solidaritetsåtgärder i enlighet 
med Lissabonfördraget, inbegripet 
åtgärder som t.ex. kommersiella avtal 
mellan naturgasbolag, 
kompensationsmekanismer, anläggning av 
tekniska knutpunkter, ökad gasexport eller 
ökade uttag ur lager. Solidaritetsåtgärder 
kan vara särskilt lämpligt för 
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eller krisplaner på regional nivå. medlemsstater för vilka kommissionen 
rekommenderar gemensamma 
förebyggande åtgärdsplaner eller krisplaner 
på regional nivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i gemenskapen bör 
kommissionen samordna insatserna med 
avseende på tredjeländer, och tillsammans 
med producent- och transitländer ta fram 
strategier för att hantera krissituationer och 
säkerställa ett stabilt gasflöde till 
gemenskapen. Kommissionen bör ges 
befogenhet att inrätta en arbetsgrupp för 
övervakning av gasflödena i krissituationer 
inom och, i samråd med berörda 
tredjeländer, utanför gemenskapen och, i 
de fall en kris uppstår till följd av 
svårigheter i ett tredjeland, få en medlande 
och hjälpande roll.

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i gemenskapen bör 
kommissionen införa en så kallad klausul 
om trygg energiförsörjning i handelsavtal, 
associerings- och partnerskapsavtal samt 
samarbetsavtal med producent- och 
transitländer. Denna 
”energiförsörjningsklausul” bör ange 
åtgärder för att förebygga eller bidra till 
att klara försörjningskriser.
Kommissionen bör samordna insatserna 
med avseende på tredjeländer, och 
tillsammans med producent- och 
transitländer ta fram strategier för att 
hantera krissituationer och säkerställa ett 
stabilt gasflöde till gemenskapen som 
helhet och till varje medlemsstat som 
drabbas av en krissituation.
Kommissionen bör ges befogenhet att 
inrätta en arbetsgrupp för övervakning av 
gasflödena i krissituationer inom och, i 
samråd med berörda tredjeländer, utanför 
gemenskapen och, i de fall en kris uppstår 
till följd av svårigheter i ett tredjeland, få 
en medlande och hjälpande roll via 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, i nära samarbete med 
ledamöter i kommissionen med relevanta 
ansvarsområden.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre 
marknad för naturgas ska kunna 
säkerställas genom tydligt fastställt och 
fördelat ansvar och samordnade insatser på 
medlemsstats- och gemenskapsnivå 
avseende både förebyggande åtgärder och 
åtgärder till följd av faktiska avbrott i 
försörjningen.

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att den 
inre marknaden för naturgas fungerar väl 
och kontinuerligt och till att fastställa 
exceptionella åtgärder som ska vidtas när 
marknaden inte längre kan leverera den 
gas som behövs, genom tydligt fastställt 
och fördelat ansvar och samordnade 
insatser på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå, med beaktande av 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna, avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet med ansvar för att genomföra 
de åtgärder för en tryggad gasförsörjning 
som avses i denna förordning. Åtgärderna 
ska omfatta en riskutvärdering vartannat år, 
förebyggande åtgärdsplaner, en krisplan 
och kontinuerlig kontroll av hur trygg 
gasförsörjningen är på nationell nivå. De 
behöriga myndigheterna ska samarbeta för 
att förebygga försörjningsavbrott och för 
att begränsa skadorna om sådana avbrott 
inträffar.

2. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet med ansvar för att genomföra 
de åtgärder för en tryggad gasförsörjning 
som avses i denna förordning. Åtgärderna 
ska omfatta en riskutvärdering, som även 
omfattar geopolitiska risker, vartannat år, 
förebyggande åtgärdsplaner, en krisplan 
och kontinuerlig kontroll av hur trygg 
gasförsörjningen är på nationell nivå. De 
behöriga myndigheterna ska samarbeta för 
att förebygga försörjningsavbrott och för 
att begränsa skadorna om sådana avbrott 
inträffar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska genomföra de 
åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning. Åtgärderna omfattar 
riskbedömning vartannat år, kontinuerlig 
kontroll av hur trygg gasförsörjningen är 
samt förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktiga åtgärder för 

försörjningstrygghet
1. Enligt denna förordning och med 
beaktande av artikel 194 i fördraget 
omEuropeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
förbättra sin kontroll av hur trygg 
gasförsörjningen från tredjeländer är och 
föreslå särskilda krisåtgärder vid 
eventuella försörjningsavbrott. 
Kommissionen ska samordna 
tvistlösningssystem med tredjeländer och 
intensifiera energidialogen, bland annat 
inom ramen för energistadgan och 
energigemenskapen.
2. Kommissionen ska utarbeta ett 
underlag för en mekanism för tidig 
varning i gassektorn som ska omfattas av 
bilaterala avtal mellan EU och 
tredjeländer. Mekanismen ska omfatta en 
tidig bedömning av eventuella risker för 
försörjningen och efterfrågan på 
naturgas samt förebyggande åtgärder och 
snabba reaktioner vid en krissituation och 
alla risker för att en sådan situation 
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uppstår.
3. Senast ett år efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska kommissionen 
lägga fram en rapport om föreslagna 
lagstiftningsåtgärder som skulle kunna 
vidtas för att, på gemenskapsnivå, 
geografiskt diversifiera gaskällor och 
försörjningsvägar till EU. Rapporten ska 
innehålla en bedömning av 
LNG-anläggningarnas betydelse som kan 
vara till hjälp vid diversifieringen av 
energiförsörjningen. En översikt över 
gaslagringskapaciteten i de olika 
medlemsstaterna bör också ges.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande av en förebyggande 
åtgärdsplan och en krisplan

Upprättande av en förebyggande 
åtgärdsplan och en krisplan på nationell 
nivå och gemenskapsnivå

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan planerna antas ska de behöriga 
myndigheterna utbyta information och 
samråda med varandra och med 
kommissionen för att säkerställa att deras 
planer och åtgärder är ömsesidigt 
överensstämmande på lämplig regional 
nivå. Samråden ska åtminstone avse 
sammanlänkning, gränsöverskridande 
försörjning och lagring samt den fysiska 
kapaciteten för transport av gas i båda 

2. Innan planerna antas ska de behöriga 
myndigheterna utbyta information och 
samråda med varandra och med 
kommissionen för att säkerställa att deras 
planer och åtgärder är ömsesidigt 
överensstämmande på lämplig regional 
nivå och gemenskapsnivå. Samråden ska 
åtminstone avse sammanlänkning, 
gränsöverskridande försörjning och 
lagring, den fysiska kapaciteten för 
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riktningarna. transport av gas i båda riktningarna samt 
region- och gränsöverskridande 
gasförsörjningssystem och 
lagringsanläggningar, plattformar och 
utrustning avsedda för dessa.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen och den behöriga 
myndigheten ska senast den ...* upprätta 
en förebyggande åtgärdsplan på 
gemenskapsnivå och en krisplan på 
gemenskapsnivå som innehåller de 
åtgärder som måste vidtas på 
gemenskapsnivå.
__________
* 30 september 2011 eller 18 månader 
efter ikraftträdandet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
beakta ekonomisk effektivitet, 
konsekvenser för funktionen av den inre 
marknaden för energi och miljöeffekter.

3. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
beakta kostnadseffektivitet, ekonomisk 
effektivitet, konsekvenser för funktionen 
av den inre marknaden för energi och 
miljöeffekter och all relevant 
internationell utveckling, särskilt i viktiga 
producent- och transitländer.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 
artikel 41.8 i direktiv […/…EG], ta hänsyn 
till kostnaderna för att uppfylla 
N-1-normen och kostnaderna för ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna. Om kostnader uppkommer i 
fler än en medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av kostnaderna. Artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr …/… ska tillämpas.

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 
artikel 41.8 i direktiv […/…EG], på ett 
öppet och detaljerat sätt ta vederbörlig 
hänsyn till kostnaderna för att uppfylla 
N-1-normen och kostnaderna för ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna; de uppkomna kostnaderna 
ska avspeglas på ett tydligt identifierbart 
sätt. Om kostnader uppkommer i fler än en 
medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater och ACER gemensamt 
besluta om fördelningen av kostnaderna. 
Artikel 8.1 i förordning (EG) nr …/… ska 
tillämpas.

Motivering

Kostnader som uppstått för att få till stånd försörjningstrygghet och tillämpa 
infrastrukturnormer ska avspeglas i nationella och gränsöverskridande tariffer på mest öppna 
och tydliga sätt. Kostnaderna bör fördelas rättvist mellan de system som genomför 
åtgärderna och de som drar nytta av dem. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och
regionala omständigheter, 

b) beakta alla relevanta nationella,
regionala och internationella 
omständigheter,

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) ska samarbeta och 
tillhandahålla all information som krävs för 
riskbedömningen.

2. Naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) ska samarbeta och 
tillhandahålla all information som krävs för 
riskbedömningen, inbegripet geopolitiska 
risker.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Riskbedömningen ska göras senast den 
30 september vartannat år.

3. Riskbedömningen ska göras senast den 
30 september vartannat år. Gemenskapens 
bedömning ska omprövas i händelse av en 
allvarlig och oväntad risk.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) beskriva mekanismerna för att inleda 
medling med berörda tredjeländer,

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Krisnivå (kris): när en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår eller när ett avbrott i 

3) Krisnivå (kris): när en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår, eller när ett avbrott i 
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försörjningen genom eller från den största 
infrastrukturen eller källan inträffar och det 
finns en trolig risk för att normen för 
försörjning till skyddade kunder inte längre 
kan uppfyllas med enbart 
marknadsbaserade instrument.

försörjningen genom eller från den största 
infrastrukturen eller källan inträffar, eller
det finns en trolig risk för att normen för 
försörjning till skyddade kunder inte längre 
kan uppfyllas med enbart 
marknadsbaserade instrument.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om kommissionen av den behöriga 
myndigheten underrättas om att en nivå 
för tidig varning av geopolitiska orsaker 
har tillkännagetts i en medlemsstat, eller 
om en risk för avbrott i gasförsörjningen 
av geopolitiska orsaker har konstaterats, 
eventuellt genom mekanismen för tidig 
varning, ska gemenskapen, företrädd av 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, vidta lämpliga 
diplomatiska åtgärder. Åtgärder som 
vidtas av vice ordföranden/höga 
representanten får inte påverka den inre 
marknadens fungerande.

Motivering

Det är nödvändigt att lämpliga diplomatiska åtgärder vidtas gentemot tredjeländer som 
levererar gas eller transitländer så snart som möjligt, om det finns en risk för avbrott i 
gasförsörjningen av geopolitiska orsaker. Dessa åtgärder får inte påverka den inre 
marknadens fungerande.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 

6. Kommissionen ska inom tre dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
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ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

ett krisläge uppfyller kriterierna i punkt 2
och huruvida det inte leder till orimlig 
börda för naturgasbolagen och för en väl 
fungerande inre marknad. Kommissionen 
får i synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar en avsevärd 
del av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G ska kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den ska
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
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medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer, via vice ordföranden i 
kommissionen/den höga representanten. 
Kommissionen får sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen och medarbetare till
vice ordföranden i kommissionen/den
höga representanten. Gruppen kan 
sammankallas vid behov och ska, i 
samarbete med de gasproducerande 
länderna och transitländerna, övervaka och 
rapportera om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
för bedömning av om de är förenliga med 

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen.
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera och samråda 
med kommissionen för bedömning av om 
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bestämmelserna om den inre marknaden. de är förenliga med bestämmelserna om 
den inre marknaden, konsekvenserna för 
energiförsörjningen på nationell nivå och 
gemenskapsnivå, inbegripet skyddet av 
strategisk energiinfrastruktur, och 
geopolitiska risker.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska införa ett system 
för kontinuerlig kontroll av och 
rapportering om 
gasförsörjningstryggheten som inbegriper 
följande:
a) Utarbetande av årliga rapporter om 
efterlevnaden av reglerna för den inre 
marknaden inom energisektorn, framför 
allt när det gäller insyn och hur företag i 
tredjeländer följer EU:s 
konkurrenslagstiftning, särskilt de största 
leverantörerna och alla deras dotterbolag. 
b) Utvärdering av hur vertikalt 
integrerade energiföretag från 
tredjeländer påverkar den inre 
marknaden och genomförandet av 
principen om ömsesidighet.
c) Lämpliga åtgärder för att förhindra att 
utländska statsägda bolag okontrollerat 
investerar i EU:s energisektor, framför 
allt i överföringsnäten för el och gas. 
d) Kontroll av naturgasavtal som ingås 
mellan medlemsstater och tredjeländer 
när det gäller överensstämmelsen med 
bestämmelserna om EU:s inre marknad. 
Kommissionen ska se till att alla klausuler 
som fungerar som destinationsklausuler 
utgår i den mån de är förbjudna enligt 
EU:s lagstiftning.
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