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Ändringsförslag 23
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 122,

Or. de

Motivering

Förslaget har som sitt huvudsyfte att trygga naturgasförsörjningen i krissituationer. Närmare 
bestämmelser för behörighetsgrunderna i samband med sådana ”försörjningsproblem i fråga 
om vissa varor” finns i artikel 100.1 i EG-fördraget. De planerade ändringarna i det 
nuvarande direktivet förutsätter ingen ändring av den rättsliga grunden.

Ändringsförslag 24
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den så kallade N-1-principen, som 
innebär att den största enskilda 
gasinfrastrukturen eller källan för 
gasförsörjning slutar att fungera, är ett 
realistiskt scenario. Att använda ett avbrott 
i en sådan infrastruktur eller 
försörjningskälla som riktmärke för vad 
medlemsstaterna bör kunna kompensera 
för är en välgrundad utgångspunkt för en 
trygg gasförsörjning.

(8) Den så kallade N-1-principen, som 
innebär att den största enskilda 
gasinfrastrukturen slutar att fungera, är ett 
realistiskt scenario. Att använda ett avbrott 
i en sådan infrastruktur som riktmärke för 
vad medlemsstaterna bör kunna 
kompensera för är en välgrundad 
utgångspunkt för en trygg gasförsörjning.

Or. de

Motivering

Erfarenheterna av gaskrisen i början av 2009 visar att företagen klarar av att trygga 
gasförsörjningen om en källa till försörjning med gas slutar att fungera.
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Ändringsförslag 25
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
kraftigt främjas. De bör leda till tryggare 
gasförsörjning och samtidigt gynna en väl 
fungerande inre marknad för naturgas. Om 
en investering i infrastruktur är av 
gränsöverskridande slag bör byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr…/…, (”ACER”) och europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (”ENTSO-G”) 
engageras för att de gränsöverskridande 
konsekvenserna bättre ska kunna tas i 
beaktande.

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
kraftigt främjas. De bör leda till tryggare 
gasförsörjning och samtidigt gynna en väl 
fungerande inre marknad för naturgas. 
Investeringarna bör i princip göras av 
företagen och grunda sig på ekonomiska 
incitament. Om en investering i 
infrastruktur är av gränsöverskridande slag 
bör byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr…/…, (”ACER”) och europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (”ENTSO-G”) 
engageras för att de gränsöverskridande 
konsekvenserna bättre ska kunna tas i 
beaktande.

Or. de

Motivering

Praxis med utfärdande av bestämmelser på europeisk nivå bör ge företagen incitament till 
nya investeringar.

Ändringsförslag 26
Justas Vincas Paleckis

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 

(11) Olika typer av 
gemenskapsfinansiering är tillgängliga för 
stöd till medlemsstaterna i syfte att 
finansiera nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion, infrastruktur och 
energieffektivitetsåtgärder, framför allt lån 
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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.

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. 
Gemenskapsfinansiering är särskilt viktigt 
för att förbättra sammanlänkningen av 
sådana regioner och medlemsstater som 
anses vara ”energiöar”.

Or. en

Ändringsförslag 27
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En exakt definition av roller och 
ansvar för alla naturgasbolag och behöriga 
myndigheter är därför av avgörande 
betydelse för att en väl fungerande inre 
marknad ska kunna upprätthållas, framför 
allt vid försörjningsavbrott och kriser.

(15) En exakt definition av roller och 
ansvar för alla naturgasbolag, behöriga 
myndigheter och kommissionen är därför 
av avgörande betydelse för att en väl 
fungerande inre marknad ska kunna 
upprätthållas, framför allt vid 
försörjningsavbrott och kriser.

Or. en

Ändringsförslag 28
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att marknaden ska fungera väl, 
och med tanke på eventuella 

(17) För att marknaden ska fungera väl, 
och med tanke på eventuella 
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försörjningsavbrott, som det som inträffade 
i januari 2009, är det av avgörande 
betydelse att naturgasbolagen i god tid 
genomför nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion och infrastruktur, t.ex. 
sammanlänkningar, utrustning för fysiskt 
flöde åt båda hållen i rörledningar, lagring 
och anläggningar för återförgasning av 
LNG.

försörjningsavbrott, som det som inträffade 
i januari 2009, är det av avgörande 
betydelse att naturgasbolagen i god tid 
genomför nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion och infrastruktur, t.ex. 
sammanlänkningar eller utrustning för 
fysiskt flöde åt båda hållen i rörledningar.

Or. de

Motivering

Det får inte föreskrivas vilka investeringar som ska göras, med undantag för investeringar 
som möjliggör flöde åt båda hållen i rörledningar. Sådana föreskrifter skulle bli en oskälig 
och oproportionerlig belastning för nya marknadsaktörer och små företag.

Ändringsförslag 29
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att man ska kunna vara så väl 
förberedd som möjligt inför ett avbrott i 
försörjningen bör krisplaner upprättas av 
samtliga naturgasbolag tillsammans med 
de behöriga myndigheterna. Sådana planer 
bör vara ömsesidigt överensstämmande. 
Innehållet i dem bör följa bästa praxis för 
befintliga planer, och bör fastställa tydliga 
uppgifter och ansvar för alla berörda 
naturgasbolag och behöriga myndigheter. 
Gemensamma krisplaner på regional nivå 
bör upprättas där så är möjligt och 
nödvändigt.

(22) För att man ska kunna vara så väl 
förberedd som möjligt inför ett avbrott i 
försörjningen bör krisplaner upprättas av 
samtliga naturgasbolag tillsammans med 
de behöriga myndigheterna. Sådana planer 
bör vara ömsesidigt överensstämmande på
nationell, regional och gemenskapsnivå. 
Innehållet i dem bör följa bästa praxis för 
befintliga planer, och bör fastställa tydliga 
uppgifter och ansvar för alla berörda 
naturgasbolag och behöriga myndigheter. 
Gemensamma krisplaner på regional nivå 
bör upprättas där så är möjligt och 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 30
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Thomas Ulmer

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 
eller krisplaner på regional nivå.

(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 
eller ökad gasexport. Solidaritetsåtgärder 
kan vara särskilt lämpligt för 
medlemsstater för vilka kommissionen 
rekommenderar gemensamma 
förebyggande åtgärdsplaner eller krisplaner 
på regional nivå. Kommersiella avtal som 
bygger på utarbetandet av gemensamma 
förebyggande åtgärdsplaner eller 
krisplaner bör främjas. 

Or. de

Motivering

Det får inte finnas några obligatoriska föreskrifter om eventuella solidaritetsåtgärder eller 
kompensationsmekanismer.

Ändringsförslag 31
Bogusław Sonik

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 

(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 
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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 
eller krisplaner på regional nivå.

solidaritetsåtgärder, såsom det står 
föreskrivet i artikel 194.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
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 
eller krisplaner på regional nivå.

Or. en

Motivering

Efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft och som en del av de anpassningar detta 
föranleder har den rättsliga grunden för förslaget om en tryggad gasförsörjning 
(KOM(2009)0363) ändrats från den ”gamla” artikel 95 (tillnärmning av lagstiftning till den 
”nya” artikel 194.2 (energi).

Ändringsförslag 32
Justas Vincas Paleckis

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 
eller krisplaner på regional nivå.

(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, 
exempelvis medlemsstater som är 
”energiöar”, 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 
eller krisplaner på regional nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 33
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Eftersom målen för åtgärden, att 
trygga försörjningen av gas i gemenskapen, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och eftersom de därför, 
på grund av åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(32) Eftersom målen för åtgärden, att 
trygga försörjningen av gas i gemenskapen, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av
medlemsstaterna och eftersom de därför, 
på grund av åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på 
regional nivå eller gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 34
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas och, om den berörda medlemsstaten 
så beslutar, små och medelstora företag, 
skolor och sjukhus, under förutsättning 
att dessa redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas.

(1) skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas.

Or. de
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Motivering

Begreppet ”utsatta kunder” omfattar väsentligen hushållskunder i den bemärkelse som avses 
i lagen om rationell energihantering och i förekommande fall skolor och sjukhus. Om 
begreppet av medlemsstaterna utvidgas (såsom fallet är i de aktuella föreskrifterna om vad 
medlemsstaterna får besluta om) måste man se till att detta inte blir till skada för tredje part. 
(Här vore det på sin plats med en kontrollmekanism, till exempel genom medverkan av 
gruppen för samordning av gasförsörjningen). Föreskrifter som lämnar så pass stort spelrum 
för medlemsstaterna passar dessutom bättre i ett direktiv än i en förordning.

Ändringsförslag 35
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas och, om den berörda medlemsstaten så 
beslutar, små och medelstora företag, 
skolor och sjukhus, under förutsättning att 
dessa redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas.

(1) skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas och, om den berörda medlemsstaten så 
beslutar, små och medelstora företag, 
skolor, sjukhus och andra inrättningar 
som erbjuder allmänheten tjänster inom 
hälso- och sjukvård, socialväsen och 
undervisning, under förutsättning att dessa 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas.

Or. en

Ändringsförslag 36
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att trygga gasförsörjningen är en uppgift 
för naturgasbolagen, medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, industriella 
naturgaskunder och kommissionen inom 
ramen för deras respektive ansvarsområde. 
En förutsättning är att de samarbetar i hög 

1. Att trygga gasförsörjningen är en uppgift 
för naturgasbolagen, medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, industriella 
naturgaskunder och kommissionen inom 
ramen för deras respektive ansvarsområde. 
En förutsättning är att de samarbetar i hög 
grad. I händelse av ett större avbrott i 
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grad. gasförsörjningen föreskrivs i 
förordningen en mekanism som grundar 
sig på en strategi i tre steg. Första steget 
går ut på att enskilda företag eller 
grupper av företag ska vidta åtgärder mot 
försörjningsavbrottet. Om dessa åtgärder 
visar sig otillräckliga ska 
medlemsstaterna ingripa. Lämpliga 
åtgärder på gemenskapsnivå ska komma i 
fråga först om de åtgärder som vidtagits 
under de två första stegen inte ger 
resultat. Gränsöverskridande regionala 
lösningar ska i första hand komma i 
åtanke.

Or. de

Motivering

Här måste det kraftigare framhållas i vilken ordning de enskilda aktörerna ska ingripa. I en 
föreskrift där uppgifter och ansvarsområden för de enskilda aktörerna räknas upp bör det 
också anges att gemenskapens mekanism fungerar i tre steg. (Jfr skäl 18 i det hittillsvarande 
direktivet 2004/67/EG.)

Ändringsförslag 37
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen samordna 
de behöriga myndigheterna i 
gemenskapen, i synnerhet i händelse av en 
nödsituation på gemenskapsnivå.

4. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska leda samarbetet på 
gemenskapsnivå, i synnerhet i händelse av 
en nödsituation på gemenskapsnivå. I en 
nödsituation på gemenskapsnivå ska 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen sammankalla en 
krisgrupp av det slag som avses i 
artikel 10.3. Gruppens ledamöter ska 
utses av de berörda medlemsstaterna.

Or. de
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Motivering

Den senaste gaskrisen har visat att företrädare för naturgasbranschen kunnat ta fram en 
snabb och effektiv lösning på avbrottet i gasförsörjningen. Därför måste man ha en beprövad 
organisationsstruktur att falla tillbaka på i krissituationer.

Ändringsförslag 38
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

1. Kommissionen och den behöriga 
myndigheten ska senast [31.03.11; 12 
månader efter ikraftträdandet] och efter 
samråd med naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens,
industrikundernas och andra berörda 
parters intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

Or. en

Ändringsförslag 39
Thomas Ulmer

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 
riktningarna.

2. Innan planerna antas ska de behöriga 
myndigheterna utbyta information och 
samråda med varandra 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 
riktningarna. Därvid ska konfidentialiteten 
hos kommersiellt känsliga uppgifter 



AM\798998SV.doc 13/27 PE430.952v01-00

SV

garanteras.

Or. de

Motivering

Informationsskyldigheten berör konfidentiella företagsuppgifter. För att skydda 
affärshemligheter bör uppgifterna, alltid när så är möjligt, därför översändas i aggregerad 
form.

Ändringsförslag 40
Justas Vincas Paleckis

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 
riktningarna.

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 
riktningarna och avtalsenliga 
begränsningar för tillhandahållandet av 
gränsöverskridande leveranser. 

Or. en

Ändringsförslag 41
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får gruppen för 
samordning av gasförsörjningen utfärda 
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nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera att en gemensam plan på 
regional nivå upprättas.

rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Gruppen för 
samordning av gasförsörjningen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera att en gemensam plan på 
regional nivå upprättas.

Or. de

Motivering

Den senaste gaskrisen har visat att företrädare för naturgasbranschen kunnat ta fram en 
snabb och effektiv lösning på avbrottet i gasförsörjningen. Därför måste man ha en beprövad 
organisationsstruktur att falla tillbaka på i krissituationer.

Ändringsförslag 42
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera att en gemensam plan på 
regional nivå upprättas.

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får vid 
behov även, efter samråd med det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas 
(ENTSO-G) och byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera eller anmoda att en 
gemensam plan på regional nivå upprättas.

Or. en

Ändringsförslag 43
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Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska 
offentliggöra sina planer, även ändrade 
versioner enligt sjätte stycket, och utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om 
dem.

5. Den behöriga myndigheten ska 
offentliggöra sina planer, även ändrade 
versioner enligt sjätte stycket, och utan 
dröjsmål underrätta gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om dem.

Or. de

Motivering

Den senaste gaskrisen har visat att företrädare för naturgasbranschen kunnat ta fram en 
snabb och effektiv lösning på avbrottet i gasförsörjningen. Därför måste man ha en beprövad 
organisationsstruktur att falla tillbaka på i krissituationer.

Ändringsförslag 44
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer. Kommissionen ska
samråda med ENTSO-G, ACER, gruppen 
för samordning av gasförsörjningen och 
andra berörda parter om sådana planer. 
Om kommissionen anser att en plan inte är 
effektiv för att minska de risker som 
kartlagts i riskbedömningen eller är 
oförenlig med andra medlemsstaters 
riskscenarier eller planer, eller om den inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
andra gemenskapsbestämmelser, ska 
kommissionen kräva att planen omarbetas.

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer granska samtliga 
medlemsstaters planer och därvid samråda 
med ACER, ENTSO-G, gruppen för 
samordning av gasförsörjningen och andra 
berörda parter. Om kommissionen och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen anser att en plan inte är 
effektiv för att minska de risker som 
kartlagts i riskbedömningen eller är 
oförenlig med andra medlemsstaters 
riskscenarier eller planer, eller om den inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
andra gemenskapsbestämmelser, ska de 
tillsammans kräva att planen omarbetas. 
Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom två månader efter tillkännagivandet 
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av kommissionens uppmaning ändra 
planen och till kommissionen översända 
den ändrade planen, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I sistnämnda fall kan 
kommissionen ändra sin uppmaning eller 
återkalla den. Om kommissionen inom 
två månader beslutar att inte ändra eller 
dra tillbaka sin uppmaning ska den 
behöriga myndigheten inom tre månader 
efter tillkännagivandet av kommissionens 
beslut rätta sig efter kommissionens 
uppmaning.

Or. de

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen bör få medverka aktivare i det europeiska 
samordningsarbetet och det gränsöverskridande informationsutbytet. Under den senaste 
gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina har det visat sig vara bra med en grupp för 
samordning av gasförsörjningen. 

Ändringsförslag 45
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall då 
kommissionen, till följd av en begäran 
från en behörig myndighet, beslutar att 
utökad kapacitet för flöde i båda 
riktningarna inte skulle öka 
försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Ett sådant beslut får ändras 
om omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
tre år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall då de 
behöriga myndigheterna beslutar att 
utökad kapacitet för flöde i båda 
riktningarna inte skulle hjälpa den berörda 
medlemsstaten att uppfylla N-1-normen. 
Ett sådant beslut får ändras om 
omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 
krävs för att normen för försörjning i 
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krävs för att normen för försörjning i 
artikel 7 ska kunna uppfyllas. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna tvåårsperiod anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

artikel 7 ska kunna uppfyllas. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna treårsperiod anpassa 
överföringssystemen så att flöde av gas i 
båda riktningarna blir möjligt.

Or. de

Motivering

Det är inte ändamålsenligt att kräva att det ska inrättas möjligheter till flöde av gas i båda 
riktningarna. Så bör ske endast när detta är möjligt och förnuftigt (vid behov utgående från 
scenarier baserade på ekonomiska incitament) med tanke på uppfyllandet av kriterier N-1 
(anmärkning: flöde i båda riktningarna har hittills inte beaktats i samband med N-1). 
Dessutom bör följande beaktas: kostnads-nyttokalkyl, tungt vägande konsekvenser för 
bestämmelserna om riktmärken och incitament.

Ändringsförslag 46
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall då 
kommissionen, till följd av en begäran från 
en behörig myndighet, beslutar att utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna inte 
skulle öka försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Ett sådant beslut får ändras 
om omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 
krävs för att normen för försörjning i 
artikel 7 ska kunna uppfyllas. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna tvåårsperiod anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall då 
kommissionen, till följd av en begäran från 
en behörig myndighet, beslutar att utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna inte 
skulle öka försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Ett sådant beslut får ändras 
om omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 
krävs för att normen för försörjning i 
artikel 7 ska kunna uppfyllas. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna tvåårsperiod anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
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flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt. De systemansvariga för
överföringssystemen ska renovera 
infrastrukturen för att så lite metan som 
möjligt ska läcka ut från rörledningar och 
kompressorstationer.

Or. en

Ändringsförslag 47
Justas Vincas Paleckis

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], 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. 
Det bör utredas om man med 
gemenskapsmedel kan samfinansiera 
förbättringar av sammanlänkningarna, 
särskilt för sådana regioner som ska 
anses som ”energiöar”.

Or. en

Ändringsförslag 48
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 september 2010; sex månader efter 
ikraftträdandet] göra en utförlig
bedömning av riskerna för en tryggad 
gasförsörjning i sin medlemsstat genom att

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 september 2010; sex månader efter 
ikraftträdandet] göra en bedömning av 
riskerna för en tryggad gasförsörjning i sin 
medlemsstat genom att

Or. de

Motivering

Skyldigheten att göra en utförlig bedömning av riskerna (i den tyska texten talas det dessutom 
inte bara om en ”utförlig” utan rentav en ”fullständig” bedömning) innebär för de behöriga 
myndigheterna ytterligare byråkrati och administrativt arbete som det inte går att bortse 
ifrån, fastän det inte klart framgår att de uppgifter som fås fram under sådana 
omständigheter faktiskt skulle kunna vara till hjälp vid en nödsituation på gemenskapsnivå. 

Ändringsförslag 49
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
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,
industrikundernas och övriga berörda 
parters intressen, och tillsynsmyndigheten 
(där denna inte är den behöriga 
myndigheten) ska samarbeta och 
tillhandahålla all information som krävs för 
riskbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Krisplanen ska garantera att 
gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar upprätthålls även i en 
krissituation. Krisplanen ska inte medföra 
någon åtgärd som i onödan begränsar 
gasflödet över gränserna.

3. Den nationella krisplanen ska garantera 
att gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar upprätthålls även i en 
krissituation. Krisplanen ska inte medföra 
någon åtgärd som i onödan begränsar 
gasflödet över gränserna.

Or. de

Motivering

Det kommer an på de berörda medlemsstaterna att trygga gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar.

Ändringsförslag 51
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska 
omedelbart informera kommissionen och 
förse den med all nödvändig information 
när den tillkännager någon av 
krisnivåerna. Vid en krissituation som kan 
medföra en vädjan om bistånd från EU och 
medlemsstaterna ska den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
utan dröjsmål underrätta kommissionens 
övervaknings- och informationscentrum för 
civilskydd.

4. Den behöriga myndigheten ska 
omedelbart informera kommissionen och 
förse den med all nödvändig information 
när den tillkännager beredskaps- eller 
krisnivå. Vid en krissituation som kan 
medföra en vädjan om bistånd från EU och 
medlemsstaterna ska den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
utan dröjsmål underrätta kommissionens 
övervaknings- och informationscentrum för 
civilskydd.

Or. de

Motivering

Det är först om beredskap eller kris föreligger som medlemsstaterna respektive EU har 
skyldighet att ingripa för att återställa försörjningstryggheten. Om tidig varning utfärdats, då 
är det företagen som ska se till att störningarna i försörjningsläget åtgärdas.

Ändringsförslag 52
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När den behöriga myndigheten 
tillkännager en kris ska den tillämpa de i 
förväg fastställda åtgärderna i enlighet med 
dess krisplan och omedelbart underrätta 
kommissionen om framför allt de åtgärder 
den avser att vidta enligt artikel 9.1. 
Kommissionen får sammankalla gruppen 
för samordning av gasförsörjningen.

5. När den behöriga myndigheten 
tillkännager en kris ska den tillämpa de i 
förväg fastställda åtgärderna i enlighet med 
dess krisplan och omedelbart underrätta 
kommissionen om framför allt de åtgärder 
den avser att vidta enligt artikel 9.1. 
Kommissionen ska sammankalla gruppen 
för samordning av gasförsörjningen.

Or. de

Motivering

Här behövs det klara regler för vad som ska göras i en krissituation. Att föreskriva bara vad 
som ”kan” göras skulle lämna fältet alltför fritt för olika tolkningar. 

Ändringsförslag 53
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
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.

6. Kommissionen ska inom tre dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
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.

Or. en

Ändringsförslag 54
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Thomas Ulmer

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. Om gemenskapen förlorar mer än 20 %
av sin dagliga gasimport från tredjeländer 
efter beräkning enligt ENTSO-G får 
kommissionen på begäran 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.

Or. de

Motivering

Tröskeln för tillkännagivande av kris på gemenskapsnivå bör vara att gemenskapen förlorat 
mer än 20 % av sin dagliga gasimport från tredjeländer. Detta har visat sig adekvat vid 
tillämpningen av direktivet hittills.

Ändringsförslag 55
Justas Vincas Paleckis

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 

1. Kommissionen får tillkännage en tidig 
varning eller beredskap på 
gemenskapsnivå på begäran av en 
behörig myndighet. På begäran av en 
behörig myndighet eller om gemenskapen 
förlorar mer än 10 % av sin dagliga 
gasimport från tredjeländer efter beräkning 
enligt ENTSO-G ska kommissionen 
tillkännage att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
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tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

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.

Or. en

Ändringsförslag 56
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska sammankalla 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen så snart den tillkännager 
att en kris på gemenskapsnivå föreligger.

2. Kommissionen får sammankalla 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen så snart den 
tillkännager en tidig varning eller 
beredskap på gemenskapsnivå. 
Kommissionen ska sammankalla gruppen 
för samordning av gasförsörjningen så 
snart den tillkännager att en kris på 
gemenskapsnivå föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 57
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid beredskap på gemenskapsnivå får 
kommissionen anmoda de behöriga 
myndigheterna att samordna sina insatser 
för att klara ett avbrott i försörjningen 
eller en exceptionellt hög efterfrågan.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
medlemsstaterna se till att 
gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar upprätthålls och inte 
införa några bestämmelser som i onödan 
begränsar gasflödet till de berörda 
marknaderna.

6. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
medlemsstaterna se till att 
gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar upprätthålls inom 
ramen för handelsavtal och inte införa 
några bestämmelser som i onödan 
begränsar gasflödet till de berörda 
marknaderna.

Or. de

Motivering

Det får inte finnas några föreskrifter – förutom i handelsavtal – om att medlemsstaterna och 
deras naturgasbolag ska få tillgång till lagringsanläggningar. 

Ändringsförslag 59
Thomas Ulmer

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.

utgår

Or. de
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Motivering

Av omtanke om minskad byråkrati bör det undvikas både att det inrättas ytterligare grupper 
för övervakning av försörjningstryggheten och att det införs ytterligare 
rapporteringsskyldigheter. Någon ytterligare övervakningsgrupp behövs inte, eftersom dessa 
uppgifter redan sköts på nationell nivå av gasbolag och myndigheter. Man kan ju dessutom 
fråga sig vad det är för skillnad mellan övervakningsgruppen och gruppen för samordning av 
gasförsörjningen. 

Ändringsförslag 60
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grupp för samordning av 
gasförsörjningen inrättas i syfte att 
underlätta samordningen av åtgärder för en 
trygg försörjning. Gruppen ska bestå av 
företrädare för de behöriga myndigheterna, 
ACER, ENTSO-G och representativa 
organ för berörd industri och relevanta 
konsumenter. Kommissionen ska besluta 
om gruppens sammansättning och 
säkerställa dess representativitet samt ska 
vara ordförande i gruppen. Gruppen ska 
fastställa sin arbetsordning.

1. En grupp för samordning av 
gasförsörjningen inrättas i syfte att 
underlätta samordningen av åtgärder för en 
trygg försörjning. Gruppen ska bestå av 
företrädare för de behöriga myndigheterna, 
ACER, ENTSO-G och representativa 
organ för berörd industri och relevanta 
konsumenter. Medlemsstaterna ska besluta 
om gruppens sammansättning och 
säkerställa dess representativitet samt ska 
vara ordförande i gruppen. Gruppen ska 
fastställa sin arbetsordning.

Or. de

Motivering

Den roll som experter från företagshåll (leveransansvariga, företagsledning etc.) spelar inom 
en (regional) krisarbetsgrupp bör framhållas. I en krissituation där det behövs snabba beslut 
är det viktigt med korta kommunikationsvägar mellan denna grupp och de samordnande 
myndigheterna (ministerier, tillsynsmyndigheter, EU).

Ändringsförslag 61
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska bistå kommissionen 
framför allt i frågor avseende

2. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska bistå kommissionen 
med rådgivning framför allt i frågor 
avseende

Or. de

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen måste få en förstärkt roll.

Ändringsförslag 62
Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Avtalsenliga begränsningar för 
återexport.

Or. en

Ändringsförslag 63
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen utarbetas ska den behöriga 
myndigheten endast vid en krissituation 
överväga följande åtgärder:

När den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen utarbetas ska den behöriga 
myndigheten endast vid en krissituation 
överväga följande åtgärder och då beakta 
följande icke fullständiga 
åtgärdsförteckning:

Or. de

Motivering

Det får inte föreskrivas några obligatoriska åtgärder i samband med att förebyggande 
åtgärdsplaner och krisplaner utarbetas. 
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