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KORTFATTAD MOTIVERING

Åtskilligt har på de senaste åren blivit annorlunda i fråga om Europas försörjningstrygghet i 
fråga om gas, i och med att både importberoende och riskerna i samband med leveranser och 
transitering ökar. Gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina i januari 2009 visade att det 
fortfarande behöver investeras i infrastrukturen runtom i Europa och att en ytterligare 
integrering av marknaden vore ägnad att förbättra försörjningstryggheten.

I direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas tas det 
upp sådana aspekter på försörjningstryggheten som långtidsplanering av investeringar i 
tillräcklig gränsöverskridande kapacitet och annan infrastruktur samt frågan om hur man ska 
se till att systemet på lång sikt kan garantera försörjningstryggheten och tillgodose rimliga 
efterfrågekrav.

Med hjälp av det föreliggande förslaget vill man se till att det finns en tillräcklig infrastruktur 
och beredskap för förebyggande och hantering av omedelbara avbrott i gasdistributionen. 
Förslaget syftar till att skapa garantier för att den inre marknaden för gas ska fortsätta att 
fungera effektivt så länge som möjligt i samband med händelser av detta slag samt att det ska 
finnas klara och tydliga mekanismer för ett samordnat bemötande av faktiska avbrott i 
försörjningen.

För att möjliggöra en mera effektiv reaktion enligt situationens krav bör direktiv 2004/67/EG, 
där det införs ett antal åtgärder för att garantera en tryggad gasförsörjning, ersättas med en 
förordning (som i sig är mera effektiv, eftersom den är direkt tillämplig), med mera exakta 
normer för försörjningstryggheten samt planering inför nödsituationer.

Trots att föredraganden för yttrandet välkomnar förslaget anser hon att det finns utrymme för 
ytterligare förbättringar, framför allt i fråga om konsumentskyddet och tillämpningen av 
marknadsbaserade instrument i samband med en gaskris. Hon föreslår därför följande 
ändringar:

 Föredraganden för yttrandet högprioriterar att alla europeiska konsumenter lätt ska få 
tillgång till energi till överkomliga priser. Detta måste garanteras också i 
krissituationer, framförallt för de skyddade kunderna, ett begrepp som måste 
definieras klart och pragmatiskt. Kunderna måste få ordentlig information om att de 
har rätt till oavbrutna leveranser i samband med en kris.

 Eventuella leveransavbrott ska bemötas med ett stegvis upplagt och samordnat 
gensvar från gasföretagens, medlemsstaternas och gemenskapens sida. Om än en 
tryggad gasförsörjning är en uppgift som tillkommer dessa aktörer gemensamt, så 
måste deras respektive roller och ansvarsområden klart definieras.

 Då man bemöter avbrott i distributionen bör de marknadsbaserade instrumenten klart 
ta företräde framför eventuella icke-marknadsbaserade åtgärder, som bör tillgripas 
endast som sistahandsutväg. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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 för 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

Ändringsförslag 2

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 naturgasbolagens 
nivå samt på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) skyddade kunder: alla 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: alla hushållskunder, 
skolor och sjukhus, förutsatt att de 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 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Naturgasbolagen ska bidra till att 
syftena med denna förordning uppnås, 
framför allt de normer för infrastruktur 
som fastställts i artikel 6 och de normer 
för försörjning som fastställts i artikel 7 i 
förordningen. 

Or. en

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att 
kunderna informeras om de normer för 
försörjning som fastställts i punkt 1 samt 
om eventuella 
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konsumentskyddsrättigheter som 
tillkommer dem enligt direktiv 
2009/73/EG.  

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) kartlägga hur de icke marknadsbaserade 
åtgärder bidrar som planeras eller som ska 
genomföras för krisnivån och som 
förtecknas i bilaga III, och bedöma i vilken 
utsträckning icke marknadsbaserade 
åtgärder krävs för hantering av krisen, 
bedöma effekterna av dem och definiera 
förfaranden för att genomföra dem,

(7) kartlägga hur de icke marknadsbaserade 
åtgärder bidrar som planeras eller som ska 
genomföras för krisnivån och som 
förtecknas i bilaga III, och bedöma i vilken 
utsträckning icke marknadsbaserade 
åtgärder krävs för hantering av krisen, 
bedöma effekterna av dem och definiera 
förfaranden för att genomföra dem; icke-
marknadsbaserade åtgärder bör tillgripas 
endast som sistahandsutväg för att 
garantera en tryggad gasförsörjning.

Or. en


