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Ändringsförslag 7
Marek Siwiec

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt de regler för att trygga 
gasförsörjningen som har antagits på 
gemenskapsnivå har medlemsstaterna 
emellertid fortfarande stor frihet i valet av 
åtgärder. Om försörjningen i en 
medlemsstat hotas finns en tydlig risk för 
att åtgärder som vidtas ensidigt av den 
medlemsstaten kan medföra att den inre 
marknaden för gas inte längre fungerar bra.
Erfarenheter nyligen har visat att det är en 
konkret risk. För att den inre gasmarknaden 
ska kunna fungera även vid bristande 
försörjning är det därför nödvändigt att få 
till stånd ett mer samordnat agerande vid 
försörjningskriser, både med avseende på 
förebyggande åtgärder och på insatserna 
vid faktiska försörjningsavbrott.

(4) Enligt de regler för att trygga 
gasförsörjningen som har antagits på 
gemenskapsnivå har medlemsstaterna 
emellertid fortfarande stor frihet i valet av 
åtgärder. Om försörjningen i en 
medlemsstat hotas finns en tydlig risk för 
att åtgärder som vidtas ensidigt av den 
medlemsstaten kan medföra att den inre 
marknaden för gas inte längre fungerar bra 
samt att skyddade och utsatta kunders 
säkerhet äventyras. Erfarenheter nyligen 
har visat att det är en konkret risk. För att 
den inre gasmarknaden ska kunna fungera 
även vid bristande försörjning är det därför 
nödvändigt att få till stånd solidaritet och 
samordning vid försörjningskriser, både 
med avseende på förebyggande åtgärder 
och på insatserna vid faktiska 
försörjningsavbrott.

Or. en

Motivering

Det förefaller som om skyddet av kunderna och solidariteten inte fullt integrerats i detta 
förslag. Eftersom förordningen handlar om en tryggad gasförsörjning måste man beakta 
skyddet av kunderna och solidariteten mellan medlemsstaterna vid arbetet med att förbereda 
hur avbrott i försörjningen ska bemötas.
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Ändringsförslag 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt de regler för att trygga 
gasförsörjningen som har antagits på 
gemenskapsnivå har medlemsstaterna 
emellertid fortfarande stor frihet i valet av 
åtgärder. Om försörjningen i en 
medlemsstat hotas finns en tydlig risk för 
att åtgärder som vidtas ensidigt av den 
medlemsstaten kan medföra att den inre 
marknaden för gas inte längre fungerar 
bra. Erfarenheter nyligen har visat att det 
är en konkret risk. För att den inre 
gasmarknaden ska kunna fungera även vid 
bristande försörjning är det därför 
nödvändigt att få till stånd ett mer 
samordnat agerande vid försörjningskriser, 
både med avseende på förebyggande 
åtgärder och på insatserna vid faktiska 
försörjningsavbrott.

(4) Enligt de regler för att trygga 
gasförsörjningen som har antagits på 
gemenskapsnivå har medlemsstaterna 
emellertid fortfarande stor frihet i valet av 
åtgärder. För att den inre gasmarknaden 
ska kunna fungera även vid bristande 
försörjning är det därför nödvändigt att få 
till stånd ett mer samordnat agerande vid 
försörjningskriser, både med avseende på 
förebyggande åtgärder och på insatserna 
vid faktiska försörjningsavbrott. Det är 
dock av yttersta vikt att ingenting görs 
som kunde äventyra medlemsstaternas 
förmåga att själva ta fram åtgärder, 
utgående från sina särskilda 
förutsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 9
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt de regler för att trygga 
gasförsörjningen som har antagits på 
gemenskapsnivå har medlemsstaterna 
emellertid fortfarande stor frihet i valet av 
åtgärder. Om försörjningen i en 
medlemsstat hotas finns en tydlig risk för 
att åtgärder som vidtas ensidigt av den 
medlemsstaten kan medföra att den inre 
marknaden för gas inte längre fungerar bra.

(4) Enligt de regler för att trygga 
gasförsörjningen som har antagits på 
gemenskapsnivå har medlemsstaterna 
emellertid fortfarande stor frihet i valet av 
åtgärder. Om försörjningen i en 
medlemsstat hotas finns en tydlig risk för 
att åtgärder som vidtas ensidigt av den 
medlemsstaten kan medföra att den inre 
marknaden för gas inte längre fungerar bra.
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Erfarenheter nyligen har visat att det är en 
konkret risk. För att den inre gasmarknaden 
ska kunna fungera även vid bristande 
försörjning är det därför nödvändigt att få 
till stånd ett mer samordnat agerande vid 
försörjningskriser, både med avseende på 
förebyggande åtgärder och på insatserna 
vid faktiska försörjningsavbrott.

Erfarenheter nyligen har visat att det är en 
konkret risk. För att den inre gasmarknaden 
ska kunna fungera även vid bristande 
försörjning är det därför nödvändigt att få 
till stånd ett mer samordnat agerande vid 
försörjningskriser, både med avseende på 
förebyggande åtgärder och på insatserna 
vid faktiska försörjningsavbrott. Detta 
samordnade agerande vid 
försörjningskriser bör, liksom de 
förebyggande åtgärderna och insatserna 
vid faktiska försörjningsavbrott, handhas 
av den grupp för samordning av 
gasförsörjningen, som är avsedd att 
inrättas med stöd av denna förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 10
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett allvarligt avbrott i försörjningen av 
gas till gemenskapen kan påverka alla 
medlemsstater och avtalsslutande parter 
som omfattas av fördraget om upprättande 
av en energigemenskap, och leda till 
allvarlig ekonomisk skada för 
gemenskapen. Dessutom kan ett avbrott i 
gasförsörjningen få allvarliga sociala 
följder, framför allt för utsatta 
konsumentgrupper.

(6) Ett allvarligt avbrott i försörjningen av 
gas till gemenskapen kommer att få 
negativa konsekvenser för EU:s 
strategiska intressen och påverka alla 
medlemsstater och avtalsslutande parter 
som omfattas av fördraget om upprättande 
av en energigemenskap, och leda till 
allvarlig ekonomisk skada för 
gemenskapen samt indirekt för andra 
subsidiära sektorer. Dessutom kan ett 
avbrott i gasförsörjningen få allvarliga 
sociala följder, framför allt för utsatta 
konsumentgrupper.

Or. ro
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Ändringsförslag 11
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tillräcklig gasinfrastruktur inom en 
medlemsstat och i hela gemenskapen är 
grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Gemensamma 
minimikriterier för en trygg gasförsörjning 
bör medföra likvärdiga förutsättningar när 
det gäller en trygg gasförsörjning och bör 
leda till avsevärda incitament för byggande 
av den infrastruktur som krävs och för 
ökad beredskap inför kriser. Åtgärder på 
efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra 
bränslen, kan ha stor betydelse för 
energitryggheten om de kan vidtas snabbt 
och minskar efterfrågan tillräckligt för att 
medföra en reaktion på ett avbrott i 
försörjningen.

(9) Tillräcklig gasinfrastruktur inom en 
medlemsstat och i hela gemenskapen och 
större vikt vid förberedelser och 
samordning i krissituationer är 
grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Gemensamma 
minimikriterier för en trygg gasförsörjning 
bör medföra likvärdiga förutsättningar när 
det gäller en trygg gasförsörjning och bör 
leda till avsevärda incitament för byggande 
av den infrastruktur som krävs och för 
ökad beredskap inför kriser. Åtgärder på 
efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra 
bränslen, kan ha stor betydelse för 
energitryggheten om de kan vidtas snabbt 
och minskar efterfrågan tillräckligt för att 
medföra en reaktion på ett avbrott i 
försörjningen.

Or. ro

Ändringsförslag 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
ur politisk och institutionell synvinkel 
kraftigt främjas och bör finansieras via de 
olika specifika instrument som finns på 
nationell nivå och på EU-nivå. 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 
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(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.

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. ro

Ändringsförslag 13
Toine Manders

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. 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. ENTSO-G bör ha 
beslutsbefogenheter och sköta 
samordningen mellan de nationella 
systemansvariga för överföringssystemen. 
Om gasbolagen vägrar göra de 
investeringar som krävs i infrastrukturen 
bör ENTSO-G vara befogad att se sig om 
efter andra investerare, exempelvis 
institutionella investerare såsom 
pensionsfonder m.fl. 

Or. en
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Ändringsförslag 14
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med denna förordning ska 
naturgasbolag och kunder kunna förlita sig 
på marknadsmekanismerna under så lång
tid som möjligt vid avbrott. Den innehåller 
också bestämmelser om krismekanismer 
som ska tillgripas när marknaderna inte 
längre på ett lämpligt sätt kan hantera ett 
avbrott i gasförsörjningen. Även i en 
krissituation ska marknadsbaserade 
instrument prioriteras för att mildra 
effekterna av ett avbrott i försörjningen.

(12) Med denna förordning ska 
naturgasbolag och kunder kunna förlita sig 
på marknadsmekanismerna under så lång 
tid som möjligt vid avbrott. Den innehåller 
också bestämmelser om krismekanismer
som ska tillgripas när marknaderna inte 
längre på ett lämpligt sätt kan hantera ett 
avbrott i gasförsörjningen. Även i en 
krissituation ska marknadsbaserade 
instrument prioriteras för att mildra 
effekterna av ett avbrott i försörjningen,
förutsatt att konsumenternas allmänna 
intressen i de berörda medlemsstaterna 
inte skadas. 

Or. ro

Ändringsförslag 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med denna förordning ska 
naturgasbolag och kunder kunna förlita 
sig på marknadsmekanismerna under så 
lång tid som möjligt vid avbrott. Den 
innehåller också bestämmelser om 
krismekanismer som ska tillgripas när 
marknaderna inte längre på ett lämpligt sätt 
kan hantera ett avbrott i gasförsörjningen.
Även i en krissituation ska
marknadsbaserade instrument prioriteras 
för att mildra effekterna av ett avbrott i

(12) Denna förordning bör innehålla
bestämmelser om krismekanismer som bör
tillgripas när marknaderna inte längre på 
ett lämpligt sätt kan hantera ett avbrott i 
gasförsörjningen. I en krissituation bör
instrument som bygger på att garantera 
skyddet av kunderna prioriteras för att 
mildra effekterna av ett avbrott i 
försörjningen. 
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försörjningen.

Or. en

Motivering

I artikel 153.2 i EG-fördraget fastställs uttryckligen följande: ”Konsumentskyddskraven skall 
beaktas när gemenskapens övriga politik och verksamhet fastställs”.

Ändringsförslag 16
Marek Siwiec

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Till följd av antagandet av det tredje 
paketet om energimarknaden kommer nya 
bestämmelser att gälla för gassektorn.
Detta leder till tydliga roller och ansvar för 
medlemsstater, myndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem och 
ACER, liksom till bättre öppenhet på 
marknaden, vilket leder till att den fungerar 
bra och till gagn för en trygg försörjning.

(13) Till följd av antagandet av det tredje 
paketet om energimarknaden kommer nya 
bestämmelser att gälla för gassektorn. 
Detta leder till tydliga roller och ansvar för 
medlemsstater, myndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem och 
ACER, liksom till bättre öppenhet på 
marknaden, vilket leder till att den fungerar 
bra och till gagn för en trygg försörjning 
samt för skyddet av kunderna.

Or. en

Motivering

Det förefaller som om skyddet av kunderna och solidariteten inte fullt integrerats i detta 
förslag. Eftersom förordningen handlar om en tryggad gasförsörjning måste man beakta 
skyddet av kunderna och solidariteten mellan medlemsstaterna vid arbetet med att förbereda 
hur avbrott i försörjningen ska bemötas.



PE430.633v02-00 10/40 AM\796426SV.doc

SV

Ändringsförslag 17
Marek Siwiec

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Fullbordandet av den inre marknaden 
för gas och en effektiv konkurrens inom 
den marknaden ger gemenskapen största 
möjliga trygghet i försörjningen för alla 
medlemsstater, förutsatt att marknaden får 
fungera fullt ut vid ett försörjningsavbrott 
som påverkar en del av gemenskapen, 
oavsett anledning till avbrottet. För detta 
krävs en heltäckande och effektiv 
gemensam metod för försörjningstrygghet, 
i synnerhet genom öppna och icke-
diskriminerande strategier som är förenliga 
med marknadens krav, där snedvridning av 
marknaden undviks och marknadens 
möjligheter att reagera på avbrott inte 
undermineras.

(14) Fullbordandet av den inre marknaden 
för gas och en effektiv konkurrens inom 
den marknaden ger gemenskapen största 
möjliga trygghet i försörjningen för alla 
medlemsstater, förutsatt att marknaden får 
fungera fullt ut vid ett försörjningsavbrott 
som påverkar en del av gemenskapen, 
oavsett anledning till avbrottet. För detta 
krävs en heltäckande och effektiv 
gemensam metod för försörjningstrygghet, 
i synnerhet genom öppenhet, solidaritet
och icke-diskriminerande strategier som är 
förenliga med marknadens krav, där 
snedvridning av marknaden undviks och 
marknadens möjligheter att reagera på 
avbrott inte undermineras. 

Or. en

Motivering

Det förefaller som om skyddet av kunderna och solidariteten inte fullt integrerats i detta 
förslag. Eftersom förordningen handlar om en tryggad gasförsörjning måste man beakta 
skyddet av kunderna och solidariteten mellan medlemsstaterna vid arbetet med att förbereda 
hur avbrott i försörjningen ska bemötas.

Ändringsförslag 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(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 
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allt vid försörjningsavbrott och kriser. allt vid försörjningsavbrott och kriser.
Medlemsstaterna och deras behöriga 
myndigheter spelar en nyckelroll för att 
trygga gasförsörjningen, särskilt vid 
försörjningsavbrott och kriser. 

Or. en

Ändringsförslag 19
Marek Siwiec

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Tillräckligt harmoniserade normer för 
en trygg försörjning bör definieras som 
åtminstone täcker in den situation som 
uppstod i januari 2009. Dessa bör beakta 
skillnaderna mellan medlemsstaterna och 
inte påtvinga naturgasbolag eller nya 
aktörer och små företag några orimliga och 
oproportionerliga bördor.

(16) Tillräckligt harmoniserade normer för 
en trygg försörjning bör definieras som 
åtminstone täcker in den situation som 
uppstod i januari 2009. Dessa bör beakta 
skillnaderna mellan medlemsstaterna, 
varvid hänsyn bör tas till skyldigheten att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster samt 
till skyddet av kunderna (i den form de 
avses i artikel 3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 
2009 om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas), och inte 
påtvinga naturgasbolag eller nya aktörer 
och små företag några orimliga och 
oproportionerliga bördor. 

__________
1 EUT L 211, 14.8.2009, s. 94.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt med garantier för att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att skydda 
alla olika konsumentkategorier. Vid arbetet med strategiska planer för försörjningstrygghet 
måste hänsyn tas till skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, till skyddet av 
utsatta kunder samt till befolkningens välfärd och hälsa.
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Ändringsförslag 20
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) För att marknaden ska fungera väl, 
och med tanke på eventuella 
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. För att säkra den balans som krävs 
för att marknaden ska kunna fungera på 
lämpligt sätt i en krissituation, bör 
medlemsstaterna kunna delta i 
medfinansieringen av projekt som är 
viktiga för att hindra möjliga 
blockeringar, på grundval av ett urval 
som gjorts av kommissionen.

Or. ro

Ändringsförslag 21
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, liksom 
för andra skyddade kunder som t.ex. skolor 
och sjukhus, i de fall marknaden inte 
längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar.

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, liksom 
för andra skyddade kunder som t.ex. skolor 
och sjukhus, i de fall marknaden inte 
längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar, inom ramen för en 
gemensam representativ kommitté 
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(bestående av företrädare för 
kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet), som skulle vara det 
enda organ som har behörighet att 
centralisera krav och föreslå åtgärder som 
ska vidtas på EU-nivå vid händelse av 
störningar i försörjningstryggheten.

Or. ro

Ändringsförslag 22
Marek Siwiec

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, liksom 
för andra skyddade kunder som t.ex. 
skolor och sjukhus, i de fall marknaden 
inte längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar.

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls och tillhandahålls av 
medlemsstaten, i synnerhet för hushåll, 
utsatta kunder och skyddade kunder, i de 
fall marknaden inte längre kan försörja 
dem. Det är av avgörande betydelse att de 
åtgärder som ska vidtas under en kris, i all 
synnerhet vad gäller skyldigheten att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster samt 
kundskydds-, prishanterings- och 
ersättningsfrågor, definieras före det att 
krisen inträffar.

Or. en

Motivering

Det måste framhållas att det är medlemsstaternas ansvar att stå till tjänst med gas i sådana 
situationer där marknaden inte klarar av en fortsatt försörjning, särskilt till hushåll samt till 
skyddade och utsatta kunder. Medborgarnas välfärd är ett ansvar som kommer an på den 
enskilda medlemsstaten. Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och skyddet av 
utsatta kunder är, tillsammans med kampen mot energifattigdom, frågor som måste tas upp i 
samband med att det görs upp strategiska planer för en krissituation.
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Ändringsförslag 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, liksom 
för andra skyddade kunder som t.ex.
skolor och sjukhus, i de fall marknaden 
inte längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar.

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, skolor 
och sjukhus, i de fall marknaden inte 
längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar.

Or. en

Ändringsförslag 24
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, liksom 
för andra skyddade kunder som t.ex. skolor 
och sjukhus, i de fall marknaden inte 
längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar.

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll och 
sjukhus, liksom för andra skyddade 
kunder, i de fall marknaden inte längre kan 
försörja dem. Det är av avgörande 
betydelse att de åtgärder som ska vidtas 
under en kris definieras före det att krisen 
inträffar.

Or. en

Motivering

Hushåll och sjukhus och andra skyddade kunder bör få försörjning i samband med en gaskris.
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Ändringsförslag 25
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, liksom 
för andra skyddade kunder som t.ex. skolor 
och sjukhus, i de fall marknaden inte 
längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar.

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls och tillhandahålls av 
medlemsstaterna, i synnerhet för hushåll, 
andra skyddade kunder som t.ex. skolor 
och sjukhus, samt för utsatta kunder, i de 
fall marknaden inte längre kan försörja 
dem. Det är av avgörande betydelse att de 
åtgärder som ska vidtas under en kris 
definieras före det att krisen inträffar.

Or. en

Ändringsförslag 26
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) De försörjningstrygghetsmässiga 
aspekterna av en långsiktigt planering av 
investeringar i tillräckligt 
gränsöverskridande kapacitet och annan 
infrastruktur, som säkerställer systemets 
kapacitet att på lång sikt garantera en trygg
försörjning och uppfylla rimliga behov, 
behandlas i Europaparlamentets och rådets 
direktiv .../.../EG [om gemensamma regler 
för den inre marknaden för naturgas och 
om upphävande av direktiv 2003/55/EG] .
För att normerna för en trygg försörjning 
ska kunna uppfyllas kan en 
övergångsperiod krävas så att de 
nödvändiga investeringarna ska kunna 
göras. Den tioårsplan för nätutbyggnad 
som upprättats av ENTSO-G och som 
kontrollerats av ACER är ett viktigt 

(20) De försörjningstrygghetsmässiga 
aspekterna av en långsiktig planering av 
investeringar i tillräckligt 
gränsöverskridande kapacitet och annan 
infrastruktur, som säkerställer systemets 
kapacitet att på lång sikt garantera en trygg 
försörjning och uppfylla rimliga behov, 
behandlas i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/73/EG [om gemensamma 
regler för den inre marknaden för naturgas 
och om upphävande av direktiv 
2009/73/EG]. Eftersom denna förordning 
bygger på direktiv 2009/73/EG ska 
direktiv 2009/73/EG genomföras innan 
denna förordning träder i kraft. Den 
tioårsplan för nätutbyggnad som upprättats 
av ENTSO-G och som kontrollerats av 
ACER är ett viktigt instrument för 
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instrument för kartläggningen av de 
investeringar som krävs på 
gemenskapsnivå.

kartläggningen av de investeringar som 
krävs på gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

För att den inre marknaden för gas ska fungera bra bör medlemsstaterna få ett incitament till 
att så snabbt som möjligt genomföra gasdirektivet som tidigare antagits. Därför bör den 
föreslagna förordningen träda i kraft först när alla medlemsstater genomfört gasdirektivet. 
Annars kommer det att finnas två rättsakter jämsides med varandra, dels en förordning som 
omedelbart ska tillämpas och dels ett direktiv om gas, som fortfarande väntar på att börja 
tillämpas. Om gasdirektivet genomförs innan förordningen träder i kraft blir nyttan den, att 
det inte längre kommer att råda någon osäkerhet för de berörda parterna om vad som är 
gällande lagstiftning och då kommer den inre marknaden att fungera optimalt.

Ändringsförslag 27
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Som medlemmar i gruppen för 
samordning av gasförsörjningen bör 
ENTSO-G och ACER delta fullt ut i 
samarbets- och samrådsprocessen på 
gemenskapsnivå.

(21) Som medlemmar i gruppen för 
samordning av gasförsörjningen bör 
ENTSO-G och ACER delta fullt ut i 
samarbetsprocessen, vid framtagningen
och utarbetandet av lösningar och i 
samrådet på gemenskapsnivå.

Or. ro

Ändringsförslag 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
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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.

hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, såsom det stadgas 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

Man har skäl att erinra sig att Lissabonfördraget innefattar ett upprop om att unionen ska 
bedriva sin energipolitik i en anda av solidaritet.  

Ändringsförslag 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Syftet med denna förordning är att 
göra det möjligt för naturgasbolag och 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
att se till att den inre marknaden för gas 
fungerar effektivt så länge som möjligt vid 
ett avbrott i försörjningen, innan de 
behöriga myndigheterna vidtar åtgärder 
för att ta itu med en situation där 
marknaden inte längre kan leverera den 
gas som behövs. Sådana exceptionella 
åtgärder bör vara fullt förenliga med 
gemenskapsreglerna och anmälas till 
kommissionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 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, 
samt att i praktiken uttrycka den anda av 
solidaritet som ingår i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

Or. en

Motivering

Här får den anda av solidaritet mellan medlemsstaterna komma fram, som, enligt 
Lissabonfördraget, bör åtfölja alla åtgärder ifall det uppstår svårigheter med försörjningen 
med vissa produkter på energins område.

Ändringsförslag 31
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Direktiv 2009/73/EG

Alla medlemsstater är skyldiga att 
genomföra direktiv 2009/73/EG om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas innan denna 
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förordning träder i kraft.  

Or. en

Motivering

För att den inre marknaden för gas ska fungera bra bör medlemsstaterna få ett incitament till 
att så snabbt som möjligt genomföra gasdirektivet som tidigare antagits. Därför bör den 
föreslagna förordningen träda i kraft först när alla medlemsstater genomfört gasdirektivet. 
Annars kommer det att finnas två rättsakter jämsides med varandra, dels en förordning som 
omedelbart ska tillämpas och dels ett direktiv om gas, som fortfarande väntar på att börja 
tillämpas. Om gasdirektivet genomförs innan förordningen träder i kraft blir nyttan den, att 
det inte längre kommer att råda någon osäkerhet för de berörda parterna om vad som är 
gällande lagstiftning och då kommer den inre marknaden att fungera optimalt.

Ändringsförslag 32
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 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 och 
sjukhus som redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas och, om den 
berörda medlemsstaten så beslutar, efter att 
ha gjort en riskbedömning och en 
konsekvensanalys i enlighet med artikel 8, 
varvid den tekniska genomförbarheten 
beaktats, samt en ekonomisk utvärdering 
av alla kostnader och all nytta för 
marknaden, andra kunder, under 
förutsättning att dessa redan är anslutna till 
ett distributionsnät för gas.

Or. en

Motivering

Hushåll och sjukhus i sin egenskap av skyddade kunder bör givetvis få försörjning i samband 
med en gaskris. Om en medlemsstat beslutar att bygga ut kategorin skyddade kunder med 
andra än hushåll och sjukhus bör medlemsstaten dock utgå från en sund konsekvensanalys 
där det också gjorts en utvärdering av kostnaderna och nyttan för marknaden, eftersom en 
sådan utbyggnad av begreppsdefinitionen kan föranleda krav på enorma investeringar, för 
vilka kostnaderna får betalas av slutförbrukarna.
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Ändringsförslag 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 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, 
också utsatta kunder, skolor och sjukhus, 
under förutsättning att dessa redan är 
anslutna till ett distributionsnät för gas,
samt små och medelstora företag, under 
förutsättning att dessa redan är anslutna 
till ett distributionsnät för gas, i den 
utsträckning ytterligare försörjning finns 
att tillgå.

Or. en

Ändringsförslag 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 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, små 
och medelstora företag, skolor och 
sjukhus som redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas och, om den 
berörda medlemsstaten så beslutar, vilka 
andra kunder som helst, utgående från 
allmänintressets krav, under förutsättning 
att dessa redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas.

Or. en

Motivering

Förordningen utvidgas till att omfatta utsatta kunder.
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Ändringsförslag 35
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 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, också andra kunder, typ små och 
medelstora företag, skolor och sjukhus, 
under förutsättning att dessa redan är 
anslutna till ett distributionsnät för gas.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste få viss handlingsfrihet i fråga om hur begreppet ”skyddade kunder” 
ska definieras. Förteckningen över dem bör inte begränsas till bara några vissa kunder.

Ändringsförslag 36
Kyriacos Triantaphyllides, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) behörig myndighet: den nationella 
tillsynsmyndighet eller statliga myndighet 
som medlemsstaten har utsett som ansvarig 
för att trygga gasförsörjningen. Detta 
hindrar inte medlemsstaterna från att 
tilldela vissa av uppgifterna enligt denna 
förordning till andra myndigheter än den 
behöriga myndigheten. Dessa uppgifter 
ska utföras under överinseende av den 
behöriga myndigheten och specificeras i de 
planer som avses i artikel 4.

(2) behörig myndighet: den nationella 
tillsynsmyndighet eller statliga myndighet 
som medlemsstaten har utsett som ansvarig 
för att trygga gasförsörjningen. Dessa 
uppgifter ska utföras under överinseende 
av den behöriga myndigheten och 
specificeras i de planer som avses i 
artikel 4.

Or. en
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Motivering

Med begreppet den behöriga myndigheten måste alltid avses den nationella 
tillsynsmyndigheten. Gör man avkall på detta snedvrider man myndighetens väsentliga 
funktion och själva ändamålet med att den finns till som ett oberoende organ som slår vakt 
om kundernas intressen.

Ändringsförslag 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 grad.

(1) Att trygga gasförsörjningen är i första 
hand en uppgift för medlemsstaterna och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Att trygga gasförsörjningen är också en 
uppgift för naturgasbolagen och de 
industriella naturgaskunderna inom ramen 
för deras respektive ansvarsområde. En 
förutsättning är att de samarbetar i hög 
grad. 

Or. en

Motivering

Varje stat har en suverän rätt att trygga sina ekonomiska intressen och den rätten kan inte 
ställas under förmyndarskap från kommissionens sida.
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Ändringsförslag 38
Marek Siwiec

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 
grad.

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 och visar prov på stark solidaritet.

Or. en

Motivering

Det förefaller som om skyddet av kunderna och solidariteten inte fullt integrerats i detta 
förslag. Eftersom förordningen handlar om en tryggad gasförsörjning måste man beakta 
skyddet av kunderna och solidariteten mellan medlemsstaterna vid arbetet med att förbereda 
hur avbrott i försörjningen ska bemötas.

Ändringsförslag 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtgärderna för att trygga försörjningen 
ska vara klart definierade, öppna, 
proportionerliga, icke-diskriminerande, 
kontrollerbara, och ska inte i onödan 
snedvrida konkurrensen och den effektivt 
fungerande inre marknaden.

5. Åtgärderna för att trygga försörjningen 
ska vara klart definierade, öppna, 
proportionerliga, icke-diskriminerande, 
kontrollerbara, och ta hänsyn till 
konsumenternas ekonomiska intressen.

Or. en

Motivering

I artikel 153.2 i EG-fördraget fastställs uttryckligen följande: ”Konsumentskyddskraven skall 
beaktas när gemenskapens övriga politik och verksamhet fastställs”.
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Ändringsförslag 40
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Varje medlemsstat ska sträva efter att 
ha så mångsidiga leveransvägar för gas 
samt källor till gasförsörjning som 
möjligt, för att den fysiska 
tillgängligheten till gas ska bli bästa 
möjliga i händelse av försörjningsavbrott. 

Or. en

Motivering

En viktig förutsättning för en tryggad gasförsörjning i Europa samt för en ordentligt 
fungerande inre marknad för gas är att medlemsstaterna inte riktar in sig bara på gas utan 
också på andra energiresurser.

Ändringsförslag 41
Marek Siwiec

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Information om relevant skyldighet att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

(d) Information om relevant skyldighet att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster samt 
om skyddet av kunderna (i den form det 
avses i artikel 3 i direktiv 2009/73/EG),
inbegripet åtgärder från medlemsstatens 
sida för att skydda kunderna mot 
överdrivna prishöjningar.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna är skyldiga att fastställa åtgärder för att de ska kunna skydda kunderna mot 
överdrivna prishöjningar. Skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga tjänster samt 
skyddet av kunderna har ingående definierats i direktiv 2009/73/EG, som det kan hänvisas till 
här.

Ändringsförslag 42
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[31 mars 2014; tre år efter ikraftträdandet] 
se till att den infrastruktur som återstår 
(N-1) efter ett avbrott hos den största 
infrastrukturen för gasförsörjningen har 
kapacitet att leverera den mängd gas som 
krävs för att i det beräknade området 
uppfylla det totala behovet under 
sextio dagar med exceptionellt hög 
efterfrågan på naturgas motsvarande den 
statistiskt sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod.

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[31 mars 2014; tre år efter ikraftträdandet] 
se till att den infrastruktur som återstår 
(N-1) efter ett avbrott hos den största 
infrastrukturen för gasförsörjningen har 
kapacitet att leverera den mängd gas som 
krävs för att i det beräknade området 
uppfylla det totala behovet under 
trettio dagar med exceptionellt hög 
efterfrågan på naturgas motsvarande den 
statistiskt sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod.

Or. en

Motivering

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.
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Ändringsförslag 43
Toine Manders

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 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

5. De systemansvariga för de nationella 
överföringssystemen, vilka samordnas av 
det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas med beslutsbefogenheter, 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 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 44
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1– inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska vidta Den behöriga myndigheten ska vidta 
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åtgärder för att säkerställa försörjningen av 
gas till medlemsstatens skyddade kunder

åtgärder för att säkerställa försörjningen av 
gas till medlemsstatens skyddade kunder 
och utsatta kunder

Or. en

Ändringsförslag 45
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska vidta 
åtgärder för att säkerställa försörjningen 
av gas till medlemsstatens skyddade 
kunder

1. Den behöriga myndigheten ska ålägga 
leverantörerna att säkerställa försörjningen 
av gas till medlemsstatens skyddade 
kunder

a) vid extremt låga temperaturer under en 
sjudagarsperiod motsvarande den statistiskt 
sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod, och

a) vid extremt låga temperaturer under en 
sjudagarsperiod motsvarande den statistiskt 
sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod, och

b) under sextio dagar med exceptionellt 
hög efterfrågan på gas motsvarande den 
statistiskt sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod.

b) under trettio dagar med exceptionellt 
hög efterfrågan på gas motsvarande den 
statistiskt sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod.

Or. en

Motivering

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards.
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Ändringsförslag 46
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska även vid 
ett nödläge enligt definitionen i artikel 9.2 
vidta åtgärder för att säkerställa 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
under sextio dagar. Den behöriga 
myndigheten ska bemöda sig om att 
upprätthålla försörjningen till skyddade 
kunder så länge som krävs.

2. Den behöriga myndigheten ska även vid 
ett nödläge enligt definitionen i artikel 9.2 
ålägga leverantörerna att säkerställa 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
under trettio dagar. Leverantörerna ska, i 
samarbete med den behöriga myndigheten, 
bemöda sig om att upprätthålla 
försörjningen till skyddade kunder så länge 
som möjligt, utgående från 
marknadsbaserade åtgärder för en 
tryggad gasförsörjning.

Or. en

Motivering

Det bör vara en primär uppgift för leverantörerna att garantera normerna för en trygg 
försörjning. Det räcker med trettio dagar, se artikel 7.1. Marknaden bör fungera så länge 
som möjligt och marknadsbaserade mekanismer bör användas för att ta fram de fysiska och 
avtalsbaserade redskapen för att upprätthålla försörjningen till skyddade kunder. 

Ändringsförslag 47
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska även vid 
ett nödläge enligt definitionen i artikel 9.2 
vidta åtgärder för att säkerställa 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
under sextio dagar. Den behöriga 
myndigheten ska bemöda sig om att 
upprätthålla försörjningen till skyddade 
kunder så länge som krävs.

2. Den behöriga myndigheten ska även vid 
ett nödläge enligt definitionen i artikel 9.2 
vidta åtgärder för att säkerställa 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
och utsatta kunder under sextio dagar. 
Den behöriga myndigheten ska bemöda sig 
om att upprätthålla försörjningen till 
skyddade kunder och utsatta kunder så 
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länge som krävs. 

Or. en

Ändringsförslag 48
Marek Siwiec

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska se till att 
förutsättningar skapas för försörjning till 
skyddade kunder utan att detta hindrar den 
inre marknaden för gas från att fungera, 
och till ett pris som respekterar varans 
marknadsvärde.

5. Den behöriga myndigheten ska se till att 
förutsättningar skapas för försörjning till 
skyddade och utsatta kunder utan att detta 
hindrar den inre marknaden för gas från att 
fungera, och till ett pris som respekterar 
varans marknadsvärde och då ta hänsyn 
till att medlemsstaterna ska visa solidaritet 
med varandra, samt till relevanta 
skyldigheter att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster. I händelse av kris 
ska medlemsstaterna vidta alla åtgärder 
för att förhindra överdrivna prishöjningar 
på gas till hushåll, skyddade kunder och 
utsatta kunder.

Or. en

Ändringsförslag 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska se till att 
förutsättningar skapas för försörjning till 
skyddade kunder utan att detta hindrar den 
inre marknaden för gas från att fungera, 
och till ett pris som respekterar varans 
marknadsvärde.

5. Den behöriga myndigheten ska se till att 
förutsättningar skapas för försörjning till 
skyddade kunder, utan att detta vare sig
hindrar den inre marknaden för gas från att 
fungera eller minskar skyddet av 
konsumenternas ekonomiska intressen, 
och till ett pris som återspeglar varans 
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rättvisa marknadsvärde.

Or. en

Motivering

I artikel 153.2 i EG-fördraget fastställs uttryckligen följande: ”Konsumentskyddskraven skall 
beaktas när gemenskapens övriga politik och verksamhet fastställs”.

Ändringsförslag 50
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska se till att 
förutsättningar skapas för försörjning till 
skyddade kunder utan att detta hindrar den 
inre marknaden för gas från att fungera, 
och till ett pris som respekterar varans 
marknadsvärde.

5. Den behöriga myndigheten ska se till att 
förutsättningar skapas för försörjning till 
skyddade kunder och utsatta kunder utan 
att detta hindrar den inre marknaden för 
gas från att fungera, och till ett pris som 
respekterar varans marknadsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 51
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder informeras om de normer för 
försörjning som fastställts i punkterna 1 
och 2. 

Or. en
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Ändringsförslag 52
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska bekosta 
nödvändiga leveranser av gas till utsatta 
kunder i de situationer som avses i 
punkterna 1 och 2. Medlemsstaterna ska 
själva få fastställa vilka som ska avses 
som ”utsatta kunder”, enligt kraven i 
direktiv 2009/73/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 53
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[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 
[30 september 2010; sex månader efter 
ikraftträdandet] göra en utförlig bedömning 
av riskerna för en tryggad gasförsörjning i 
sin medlemsstat samt av de föreslagna 
åtgärdernas konsekvenser genom att
utföra en riskbedömning och 
konsekvensanalys med hjälp av att

Or. en

Motivering

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
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gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Ändringsförslag 54
Zuzana Roithová

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 och 
regionala omständigheter och 
konsekvenser,

Or. en

Ändringsförslag 55
Zuzana Roithová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) beakta den tekniska 
genomförbarheten samt en ekonomisk 
utvärdering av alla kostnader och all 
nytta för marknaden av de föreslagna 
åtgärderna. 

Or. en
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Ändringsförslag 56
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Medlemsstaterna ska garantera att 
gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar upprätthålls även i en 
krissituation. Medlemsstaterna ska inte 
införa någon åtgärd som i onödan 
begränsar gasflödet över gränserna.

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att inte bara krisplanen utan varje myndighet och även lagstiftarna i 
medlemsstaterna ska garantera att gränsöverskridande tillgång till lagring upprätthålls. 
Medlemsstaterna får överlag inte införa någon åtgärd som i onödan begränsar gasflödet och 
på det sättet blir till förfång för den inre marknaden.

Ändringsförslag 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 58
Marek Siwiec

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 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 minst 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 minst en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det bör kunna tillkännages att en krissituation föreligger på gemenskapsnivå redan när en 
enda medlemsstat drabbats av en försörjningskris. På det sättet kommer man att kunna 
reagera snabbare och således ge omedelbar hjälp till den berörda medlemsstaten, samtidigt 
som utbytet av information och sakkunskap går snabbare.

Ändringsförslag 59
Adam Bielan

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 

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
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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.

ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska på begäran av 
minst en behörig myndighet tillkännage en 
relevant krisnivå, utgående från
definitionerna i artikel 9.2 och efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6.Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner.

Or. en

Motivering

Eftersom det kan hända att en enda medlemsstat eller någon särskild geografisk region 
befinner sig i en svår situation bör gemenskapen få möjlighet att i sådana fall tillkännage en 
relevant krisnivå. Dessförinnan bör situationen adekvat kontrolleras. 

Ändringsförslag 60
Adam Bielan

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 ska sammankalla 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen så snart den tillkännager 
att det föreligger en kris på någon av de 
tre huvudsakliga krisnivåerna som 
definierats i artikel 9.2.

Or. en

Motivering

Om det tillkännages att en kris på gemenskapsnivå föreligger kan det vara för sent att vidta vissa 
åtgärder och gruppen för samordning av gasförsörjningen bör också spela en förebyggande roll.   
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Ändringsförslag 61
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, vid en kris på 
gemenskapsnivå, anser att en åtgärd som 
vidtas av en behörig myndighet eller ett 
naturgasbolag är olämplig för hanteringen 
av krisen, eller att den medför allvarlig fara 
i en annan medlemsstat, ska kommissionen 
uppmana den behöriga myndigheten eller 
naturgasbolaget att ändra 
tillvägagångssätt.

4. Om kommissionen, vid en kris på 
gemenskapsnivå, anser att en åtgärd som 
vidtas av en behörig myndighet eller ett 
naturgasbolag är olämplig för hanteringen 
av krisen, eller att den medför allvarlig fara 
i en annan medlemsstat, ska kommissionen 
anmoda den behöriga myndigheten att 
ändra tillvägagångssätt eller också 
rekommendera den behöriga myndigheten 
att anmoda naturgasbolaget att ändra 
tillvägagångssätt.

Or. en

Motivering

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Ändringsförslag 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om kommissionen, vid en kris på 
gemenskapsnivå, anser att de åtgärder 
som vidtas av de behöriga myndigheterna 
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eller naturgasbolagen är otillräckliga ska 
kommissionen ha rätt att direkt ingripa 
genom att vidta de åtgärder som 
förtecknas i bilagorna II och III för att 
återställa gasförsörjningen till de 
marknader som drabbats. 

Or. en

Motivering

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Ändringsförslag 63
Toine Manders

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. Kommissionen ska besluta 
om gruppens sammansättning och 
säkerställa dess representativitet samt ska 
vara ordförande i gruppen. Gruppen ska 
fastställa sin arbetsordning samt, vid en 
kris på gemenskapsnivå, ha rätt att ålägga 
de systemansvariga för de nationella 
överföringssystemen tvångsåtgärder för 
att trygga en välfungerande inre 
marknad.



PE430.633v02-00 38/40 AM\796426SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
bestämmelserna om den inre marknaden.

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Efter det att nya mellanstatliga avtal 
ingåtts ska medlemsstaterna informera 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Varje stat har en suverän rätt att trygga sina ekonomiska intressen och den rätten kan inte 
ställas under förmyndarskap från kommissionens sida. Mellanstatliga avtal är dessutom en 
fråga som angår endast de berörda staterna själva och de ska ingås endast av de nationella 
parlamenten.

Ändringsförslag 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

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 
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medlemsstaterna informera kommissionen 
för bedömning av om de är förenliga med 
bestämmelserna om den inre marknaden.

medlemsstaterna samråda med
kommissionen för bedömning av om de är 
förenliga med bestämmelserna om den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 66
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Naturgasbolag ska till kommissionen 
anmäla följande uppgifter avseende 
kontrakt som ingåtts med leverantörer i 
tredjeland:

b) Den behöriga myndigheten ska till 
kommissionen i sammanställd form
anmäla följande uppgifter avseende 
kontrakt som naturgasbolag inom dess 
territorium ingått med leverantörer i 
tredjeland:

Or. en

Motivering

Naturgasbolagen ska sända in de uppgifter som krävs till den behöriga myndigheten som ska 
tillhandahålla dem till kommissionen i en sammanställd form som är tillräcklig för 
kommissionens behov.

Ändringsförslag 67
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Naturgasbolagen ska till den behöriga 
myndigheten anmäla de uppgifter som 
krävs enligt led b.

Or. en
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Motivering

Naturgasbolagen ska sända in de uppgifter som krävs till den behöriga myndigheten som ska 
tillhandahålla dem till kommissionen i en sammanställd form som är tillräcklig för 
kommissionens behov.


