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Ändringsförslag 44
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Naturgas (nedan kallad gas) är en viktig 
del av gemenskapens energiförsörjning och 
utgör en fjärdedel av den primära 
energiförsörjningen; den används framför 
allt till kraftproduktion, uppvärmning, som 
råvara för industrin och som bränsle för 
transporter.

(1) Naturgas (nedan kallad gas) är en viktig 
del av gemenskapens energiförsörjning och 
utgör en fjärdedel av den primära 
energiförsörjningen; den används framför 
allt till kraftproduktion, uppvärmning, som 
råvara för industrin och som bränsle för 
transporter. Naturgas är det mest 
miljövänliga fossila bränslet och en 
pålitlig och beprövad lösning som kan ge 
understöd åt teknik för förnybara 
energikällor vid efterfrågetoppar. 

Or. el

Ändringsförslag 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Enligt de regler för att trygga 
gasförsörjningen som har antagits på 
unionsnivå 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, 
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samordnat agerande vid försörjningskriser, 
både med avseende på förebyggande 
åtgärder och på insatserna vid faktiska 
försörjningsavbrott.

utgående från sina särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
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, särskilt med avseende 
på förebyggande åtgärder, som att minska 
konsumtionen samt integrera och 
sammanlänka förnybara energikällor med 
nätet, och på insatserna vid faktiska 
försörjningsavbrott.

Or. ro

Motivering

Förebyggande åtgärder är billigare, och det är under alla omständigheter nödvändigt att 
minska konsumtionen och bygga ut de alternativa källorna. Att främja dessa bör därför vara 
obligatoriskt.
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Ändringsförslag 47
Zigmantas Balčytis

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. 
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, solidariskt 
agerande vid försörjningskriser, både med 
avseende på förebyggande åtgärder och på 
insatserna vid faktiska försörjningsavbrott.

Or. lt

Ändringsförslag 48
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 49
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Försörjningsvägar och källor för gas till 
gemenskapen bör vara till gagn för en 
trygg försörjning för gemenskapen i sin 
helhet och medlemsstaterna enskilt. I 
framtiden kommer en trygg försörjning att 
bero på utvecklingen av bränslemixen, 
utvecklingen av produktionen i 
gemenskapen och i tredjeländer som 
försörjer gemenskapen, samt på 
investeringarna i lagringsanläggningar och 
försörjningsvägar inom och utanför 
gemenskapen, inbegripet anläggningar för 
flytande naturgas.

(5) Diversifiering av försörjningsvägar och 
källor för gas till gemenskapen är 
nödvändig för att förbättra
försörjningstryggheten för gemenskapen i 
sin helhet och medlemsstaterna enskilt. I 
framtiden kommer en trygg försörjning att 
bero på förbättringen av 
energieffektiviteten, utvecklingen av 
bränslemixen, utvecklingen av 
produktionen i gemenskapen och i 
tredjeländer som försörjer gemenskapen, 
samt på investeringarna i 
lagringsanläggningar och diversifieringen 
av försörjningsvägar och källor inom och 
utanför gemenskapen, inbegripet 
anläggningar för flytande naturgas. 

Or. ro

Motivering

Att minska gaskonsumtionen och ersätta gas som primär källa med andra alternativ måste bli 
en ständig prioritering.

Ändringsförslag 50
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Försörjningsvägar och källor för gas till 
gemenskapen bör vara till gagn för en trygg 
försörjning för gemenskapen i sin helhet 

(5) Försörjningsvägar och källor för gas till 
unionen bör vara till gagn för en trygg 
försörjning för unionen i sin helhet och 
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och medlemsstaterna enskilt. I framtiden 
kommer en trygg försörjning att bero på 
utvecklingen av bränslemixen, 
utvecklingen av produktionen i 
gemenskapen och i tredjeländer som 
försörjer gemenskapen, samt på 
investeringarna i lagringsanläggningar och 
försörjningsvägar inom och utanför 
gemenskapen, inbegripet anläggningar för 
flytande naturgas.

medlemsstaterna enskilt. I framtiden 
kommer en trygg försörjning att bero på 
utvecklingen av bränslemixen, 
utvecklingen av produktionen i unionen
och i tredjeländer som försörjer unionen, 
samt på investeringarna i 
lagringsanläggningar och diversifieringen
av försörjningsvägar och 
försörjningskällor inom och utanför 
unionen, med särskilt beaktande av 
Nabucco och inbegripet anläggningar för 
flytande naturgas. 

Or. en

Ändringsförslag 51
Fiorello Provera, Lara Comi

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, kan 
mycket väl vara ett realistiskt scenario. Ett 
avbrott i en sådan infrastruktur är en av de 
scenarioanalyser som kan vara till hjälp 
vid utvärderingen av en medlemsstats 
försörjningstrygghet. 

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning definieras indikatorer för infrastruktur och försörjning i särskilda 
artiklar (artikel 6 och bilaga I respektive artikel 7), men ändå finns det korshänvisningar och 
kopplingar mellan de föreslagna indikatorerna. Det här skapar förvirring och därför bör 
förslaget till förordning ändras så det görs en klar skillnad mellan de bägge typerna av 
indikatorer. I riskbedömningen och konsekvensanalysen ska det ingå olika scenarier med 
osedvanligt stor efterfrågan och/eller försörjningsavbrott med hänsyn tagen till alla 
omständigheter av betydelse på det nationella och regionala planet.
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Ändringsförslag 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, kan 
mycket väl vara ett realistiskt scenario. Ett 
avbrott i en sådan infrastruktur är en av de
scenarioanalyser som kan vara till hjälp 
vid utvärderingen av en medlemsstats 
försörjningstrygghet.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning definieras indikatorer för infrastruktur och försörjning i särskilda 
artiklar (artikel 6 och bilaga I respektive artikel 7), men ändå finns det korshänvisningar och 
kopplingar mellan de föreslagna indikatorerna. Det här skapar förvirring och därför bör 
förslaget till förordning ändras så det görs en klar skillnad mellan de bägge typerna av 
indikatorer. I riskbedömningen och konsekvensanalysen ska det ingå olika scenarier med 
osedvanligt stor efterfrågan och/eller försörjningsavbrott med hänsyn tagen till alla 
omständigheter av betydelse på det nationella och regionala planet.

Ändringsförslag 53
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
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försörjningskälla som riktmärke för vad 
medlemsstaterna bör kunna kompensera 
för är en välgrundad utgångspunkt för en 
trygg gasförsörjning.

försörjningskälla som riktmärke för vad 
EU i sin helhet och medlemsstaterna 
enskilt bör kunna kompensera för är en god 
referensram för att göra en första 
bedömning av gasförsörjningstryggheten 
både för EU i dess helhet och för varje 
medlemsstat.

Or. es

Motivering

Olika medlemsstater får ofta sin gas från samma geografiska källa eller via samma 
infrastruktur, och ett avbrott skulle förvärra konsekvenserna för dem alla om de inte kan få 
stöd från angränsande medlemsstater. Därför måste N-1-kriteriet analyseras på EU-nivå.

Ändringsförslag 54
Gaston Franco

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 analys av 
förutsättningarna för trygg gasförsörjning 
för varje medlemsstat.

Or. en

Motivering

N-1-regeln, enligt förordningens definition, berör endast infrastrukturen.
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Ändringsförslag 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 unionen är 
grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Riskbedömningar och 
konsekvensanalyser utgående från 
gemensamma metoder bör trygga ett 
effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av minimikriterier för en 
trygg gasförsörjning och likvärdiga 
förutsättningar när det gäller en trygg 
gasförsörjning, med samtidigt 
hänsynstagande till nationella eller 
regionala särdrag 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 på gas tillräckligt 
för att medföra en reaktion på ett avbrott i 
försörjningen. Det bör emellertid noteras 
att en övergång till fossila bränslen skulle 
leda till ökade växthusgasutsläpp. Ett 
effektivt energiutnyttjande är en åtgärd på 
efterfrågesidan som bör främjas 
ytterligare. Miljökonsekvenserna av de 
föreslagna åtgärderna på efterfråge-
respektive utbudssidan bör beaktas och i 
första hand bör de åtgärder som har minst 
miljöpåverkan vidtas. Alla investeringar i 
infrastruktur bör göras med vederbörlig 
hänsyn till miljön och berörda 
bestämmelser i gemenskapens regelverk.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
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vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 unionen är 
grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Riskbedömningar och 
konsekvensanalyser utgående från 
gemensamma metoder bör trygga ett 
effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av minimikriterier för en 
trygg gasförsörjning och likvärdiga 
förutsättningar när det gäller en trygg 
gasförsörjning, med samtidigt 
hänsynstagande till nationella eller 
regionala särdrag 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 på gas tillräckligt 
för att medföra en reaktion på ett avbrott i 
försörjningen.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 



PE438.187v01-00 12/111 AM\801609SV.doc

SV

ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 unionen är 
grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Riskbedömningar och 
konsekvensanalyser utgående från 
gemensamma metoder bör trygga ett 
effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av minimikriterier för en 
trygg gasförsörjning och likvärdiga 
förutsättningar när det gäller en trygg 
gasförsörjning, med samtidigt 
hänsynstagande till nationella eller 
regionala särdrag 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 på gas tillräckligt 
för att medföra en reaktion på ett avbrott i 
försörjningen.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.
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Ändringsförslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. Effektiv energianvändning 
(exempelvis ökad energieffektivitet hos 
byggnader och industrikunder) bör vara 
en ständigt prioriterad åtgärd på 
efterfrågesidan.

Or. ro

Motivering

Åtgärder på efterfrågesidan måste vara en ständigt prioriterad angelägenhet. Effektiv 
energianvändning och diversifiering av energikällorna bör inte vara något som tillgrips 
endast i kristider. 

Ändringsförslag 59
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tillräcklig gasinfrastruktur inom en 
medlemsstat och i hela gemenskapen är 

(9) Tillräcklig gasinfrastruktur inom en 
medlemsstat och i hela unionen är 
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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.

grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Gemensamma 
minimikriterier för en trygg gasförsörjning 
bör medföra likvärdiga förutsättningar när 
det gäller en trygg gasförsörjning, med 
samtidigt hänsynstagande till nationella 
eller regionala särdrag, 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. en

Ändringsförslag 60
Zigmantas Balčytis

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 och diversifierad 
gasinfrastruktur i medlemsstaterna, 
särskilt i regioner som är isolerade från 
energiförsörjningskällorna, 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.
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Or. lt

Ändringsförslag 61
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Investeringar i energieffektivitet bör 
kraftfullt främjas i leverantörs- och 
transitländerna, liksom också inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 62
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Lanseringen av det östeuropeiska 
partnerskapet för energieffektivitet och 
miljö bör stimulera till utveckling av 
konkreta förslag för att minska 
efterfrågan på gas med hjälp av bättre 
energieffektivitet, till exempel genom att 
rusta upp fjärrvärmenäten i Ukraina, och 
på det sättet bidra till att trygga EU:s 
gasförsörjning.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Zigmantas Balčytis

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 
måste kraftigt främjas, särskilt i regioner 
som är isolerade från 
energiförsörjningskällorna. Sådana 
investeringar skulle minska beroendet av 
en enda leverantör och garantera en 
tryggare gasförsörjning och en mer 
välfungerande 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.

Or. lt

Ändringsförslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
kraftigt främjas. De bör leda till tryggare 
gasförsörjning och samtidigt gynna en väl 
fungerande inre marknad för naturgas. Att 
göra det lättare att integrera gas från 
förnybara energikällor med gasnätet bör 
vara en ständig prioritering. Om en 
investering i infrastruktur är av 
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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.

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. ro

Motivering

Kommissionen och rådet bör ta fram europeiska bestämmelser som stimulerar användningen 
av alternativa energikällor och ger incitament till nyinvesteringar.

Ändringsförslag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Olika typer av 
gemenskapsfinansiering är tillgängliga för 
stöd till medlemsstaterna i syfte att 
finansiera nödvändiga investeringar i 
produktion, infrastruktur och 
energieffektivitetsåtgärder på regional 
och lokal nivå, framför allt lån och 
garantier från Europeiska 
investeringsbanken, eller finansiering 
genom regional-, struktur- eller 
sammanhållningsfonderna.

Or. ro

Motivering

Investeringar i effektivare energianvändning och i alternativa energikällor medför inte bara 
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minskade koldioxidutsläpp utan även minskat beroende av gasimporter och minskade 
investeringar i krishanteringsåtgärder. 

Ändringsförslag 66
Takis Hadjigeorgiou

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 bör det tas 
hänsyn till varje medlemsstats nationella 
särdrag i frågor som berör gas och 
tillhandahållas instrument som utgår från 
behovet att skydda konsumenterna och 
där insatserna för att mildra effekterna av 
ett avbrott i försörjningen prioriteras. 
Medlemsstaterna kommer dock att vara 
fortsatt ansvariga för sin säkerhet och ha
stor frihet att välja med vilka 
arrangemang och instrument de vill 
garantera försörjningstryggheten. 

Or. en

Ändringsförslag 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(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 
ensamma för sig 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 
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effekterna av ett avbrott i försörjningen. avbrott i försörjningen.

Or. en

Motivering

Under de två första krisnivåerna (tidig varning och beredskap) förväntas marknaden vara 
fullt kapabel att lösa problemet, men under en verklig kris, då det inte längre räcker enbart 
med marknadsmekanismerna för att man ska komma till rätta med situationen, bör 
medlemsstaterna ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt i detta skede.

Ändringsförslag 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
ensamma för sig 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.

Or. en

Motivering

Under de två första krisnivåerna (tidig varning och beredskap) förväntas marknaden vara 
fullt kapabel att lösa problemet, men under en verklig kris, då det inte längre räcker enbart 
med marknadsmekanismerna för att man ska komma till rätta med situationen, bör 
medlemsstaterna ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt i detta skede.
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Ändringsförslag 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
ensamma för sig 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.

Or. en

Motivering

Under de två första krisnivåerna (tidig varning och beredskap) förväntas marknaden vara 
fullt kapabel att lösa problemet, men under en verklig kris, då det inte längre räcker enbart 
med marknadsmekanismerna för att man ska komma till rätta med situationen, bör 
medlemsstaterna ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt i detta skede.

Ändringsförslag 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

(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 
ensamma för sig inte längre på ett lämpligt 
sätt kan hantera ett avbrott i 
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krissituation ska marknadsbaserade 
instrument prioriteras för att mildra 
effekterna av ett avbrott i försörjningen.

gasförsörjningen. Även i en krissituation 
ska marknadsbaserade instrument 
prioriteras för att mildra effekterna av ett 
avbrott i försörjningen.

Or. en

Motivering

Under de två första krisnivåerna (tidig varning och beredskap) förväntas marknaden vara 
fullt kapabel att lösa problemet, men under en verklig kris, då det inte längre räcker enbart 
med marknadsmekanismerna för att man ska komma till rätta med situationen, bör 
medlemsstaterna ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt i detta skede.

Ändringsförslag 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en



PE438.187v01-00 22/111 AM\801609SV.doc

SV

Ändringsförslag 72
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka gasförsörjningstryggheten är 
det också nödvändigt att säkerställa 
strategiska förråd av naturgas i 
medlemsstaterna. Dessa förråd bör säkras 
genom offentlig-privata partnerskap 
eftersom marknadsbaserade instrument 
har företräde.

Or. de

Motivering

Inte enbart försörjningstryggheten bör säkerställas, utan de offentlig-privata partnerskapen 
bör även leda till oberoende och marknadsbaserade förråd.

Ändringsförslag 73
Takis Hadjigeorgiou

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 

(14) Den inre marknaden för gas ger 
gemenskapen största möjliga trygghet i 
försörjningen för alla medlemsstater, 
förutsatt att marknaden får fungera fullt ut 
och tillgodoser konsumenternas intressen 
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 konsumenternas 
behov och konsumentskyddet genom 
priskontroll, eftersom priserna i kristider 
tenderar att stiga brant på grund av 
minskad tillgång och ökad efterfrågan 
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undermineras. (lagen om tillgång och efterfrågan).

Or. el

Ändringsförslag 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 unionen största möjliga 
trygghet i försörjningen för alla 
medlemsstater, förutsatt att marknaden får 
fungera fullt ut vid ett försörjningsavbrott 
som påverkar en del av unionen, 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 den inre marknadens 
funktion, där snedvridning av marknaden 
undviks och marknadens möjligheter att 
reagera på avbrott inte undermineras.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget görs det klart att strategierna ska vara förenliga med den inre 
marknadens funktion, i stället för med marknadens ”krav”. 

Ändringsförslag 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Fullbordandet av den inre marknaden (14) Fullbordandet av den inre marknaden 
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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.

för gas och en effektiv konkurrens inom 
den marknaden ger unionen största möjliga 
trygghet i försörjningen för alla 
medlemsstater, förutsatt att marknaden får 
fungera fullt ut vid ett försörjningsavbrott 
som påverkar en del av unionen, 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 den inre marknadens 
funktion, där snedvridning av marknaden 
undviks och marknadens möjligheter att 
reagera på avbrott inte undermineras.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget görs det klart att strategierna ska vara förenliga med den inre 
marknadens funktion, i stället för med marknadens ”krav”. 

Ändringsförslag 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 naturgasbolag och behöriga 
myndigheter är därför av avgörande 
betydelse för att behörighetskonflikter ska 
kunna undvikas och en väl fungerande 
inre marknad ska kunna upprätthållas, 
framför allt vid försörjningsavbrott och 
kriser.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
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längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning, bland annat för att behörighetskonflikter ska kunna undvikas. 

Ändringsförslag 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 och behöriga 
myndigheter är därför av avgörande 
betydelse för att behörighetskonflikter ska 
kunna undvikas och en väl fungerande 
inre marknad ska kunna upprätthållas, 
framför allt vid försörjningsavbrott och 
kriser.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning, bland annat för att behörighetskonflikter ska kunna undvikas. 

Ändringsförslag 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 och behöriga 
myndigheter är därför av avgörande 
betydelse för att behörighetskonflikter ska 
kunna undvikas och en väl fungerande 
inre marknad ska kunna upprätthållas, 
framför allt vid försörjningsavbrott och 
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kriser.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning, bland annat för att behörighetskonflikter ska kunna undvikas. 

Ändringsförslag 79
Algirdas Saudargas

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, framför allt sådana 
som bereder tillträde till EU:s gasnät, 
utrustning för fysiskt flöde åt båda hållen i 
rörledningar, lagring och anläggningar för 
återförgasning av LNG. Om de 
sammanlänkningar som behövs inte är 
ekonomiskt lönsamma för gasbolagen 
men ger ett klart mervärde i form av en 
tryggare gasförsörjning, bör 
kommissionen föreslå lämpliga 
ekonomiska incitament för att garantera 
att alla medlemsstater är fysiskt anslutna 
till EU:s gasnät. 

Or. en
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Ändringsförslag 80
Hannes Swoboda

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 ett begränsat antal ytterligare kunder, 
framför allt kunder som erbjuder 
allmänheten viktiga tjänster, vilka kan 
definieras av de berörda medlemsstaterna, 
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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 ensam för sig 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

Utan vidare behöver ju hushållen skyddas, men frågan om att på EU-nivå eventuellt utvidga 
kategorin skyddade kunder är mycket invecklad och känslig och kräver solida 
konsekvensanalyser. Dessutom bör denna fråga också i fortsättningen avgöras endast på 
nationell nivå, eftersom det måste bedömas utgående från nationella omständigheter, framför 
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allt utgående från vilka bränslen som används vid energiproduktionen (den så kallade 
energimixen) och vilken roll gasen spelar bland dem, hur lämpligt och tillfredsställande det 
är att utvidga kategorin skyddade kunder. Alltså bör i förslaget till förordning det skydd som 
EU obligatoriskt erbjuder inte utvidgas till att omfatta andra än hushållen.

Ändringsförslag 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 ensam för sig 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

Utan vidare behöver ju hushållen skyddas, men frågan om att på EU-nivå eventuellt utvidga 
kategorin skyddade kunder är mycket invecklad och känslig och kräver solida 
konsekvensanalyser. Dessutom bör denna fråga också i fortsättningen avgöras endast på 
nationell nivå, eftersom det måste bedömas utgående från nationella omständigheter, framför 
allt utgående från vilka bränslen som används vid energiproduktionen (den så kallade 
energimixen) och vilken roll gasen spelar bland dem, hur lämpligt och tillfredsställande det 
är att utvidga kategorin skyddade kunder. Alltså bör i förslaget till förordning det skydd som 
EU obligatoriskt erbjuder inte utvidgas till att omfatta andra än hushållen.

Ändringsförslag 83
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett stort urval av instrument finns 
tillhanda för att kraven på en trygg 

(19) Ett stort urval av instrument finns 
tillhanda för att kraven på en trygg 
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försörjning ska kunna tillgodoses. Dessa 
instrument bör användas nationellt, 
regionalt och på gemenskapsnivå, där så är 
lämpligt, för att ett resultat ska kunna 
garanteras som är konsekvent och 
kostnadseffektivt.

försörjning ska kunna tillgodoses. Dessa 
instrument bör användas nationellt, 
regionalt och på gemenskapsnivå, där så är 
lämpligt, för att ge trygghet i första hand 
åt konsumenterna och för att ett resultat 
ska kunna garanteras som är konsekvent 
och kostnadseffektivt.

Or. el

Ändringsförslag 84
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
de behöriga myndigheterna efter samråd 
med naturgasbolagen. 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.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning. De behöriga myndigheterna är ansvariga för att upprätta planerna, men de 
ska samråda med naturgasbolagen.
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Ändringsförslag 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
de behöriga myndigheterna efter samråd 
med naturgasbolagen. 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.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning. De behöriga myndigheterna är ansvariga för att upprätta planerna, men de 
ska samråda med naturgasbolagen. 

Ändringsförslag 86
Paul Rübig

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 

(22) För att man ska kunna vara så väl 
förberedd som möjligt inför ett avbrott i 
försörjningen bör krisplaner upprättas av 
de behöriga myndigheterna efter samråd 
med naturgasbolagen. Sådana planer bör 
vara ömsesidigt överensstämmande. 
Innehållet i dem bör följa bästa praxis för 
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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.

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

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning. De behöriga myndigheterna är ansvariga för att upprätta planerna, men de 
ska samråda med naturgasbolagen. 

Ändringsförslag 87
Gaston Franco

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 
de behöriga myndigheterna efter samråd 
med naturgasbolagen. 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. 

Or. en

Motivering

Det här skälet står inte i konsekvens med övriga delar av förordningen. Det är de behöriga 
myndigheternas sak att upprätta krisplanerna. 
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Ändringsförslag 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 unionsnivå, 
och framför allt för att hjälpa 
medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram 
solidaritetsåtgärder. Naturgasbolagen bör 
ta fram åtgärder som t.ex. kommersiella 
avtal, vilka kan innefatta ökad gasexport 
eller ökade uttag ur lager. Ingåendet av 
förhandsavtal mellan naturgasbolag 
måste stimuleras. Naturgasbolagen bör 
alltid få rättvis och skälig ersättning för 
de krisberedskapsåtgärder de anmodas 
vidta. De obligatoriska 
solidaritetsåtgärderna bör inskränkas till
en skyldighet att försörja hushållen.
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning.
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Ändringsförslag 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 unionsnivå, 
och framför allt för att hjälpa 
medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram 
solidaritetsåtgärder. Naturgasbolagen bör 
ta fram åtgärder som t.ex. kommersiella 
avtal, vilka kan innefatta ökad gasexport 
eller ökade uttag ur lager. Ingåendet av 
förhandsavtal mellan naturgasbolag 
måste stimuleras. Naturgasbolagen bör 
alltid få rättvis och skälig ersättning för 
de krisberedskapsåtgärder de anmodas 
vidta. De obligatoriska 
solidaritetsåtgärderna bör inskränkas till 
hushållen. Solidaritetsåtgärder kan vara 
särskilt lämpligt för medlemsstater för 
vilka kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning.
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Ändringsförslag 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 unionsnivå, 
och framför allt för att hjälpa 
medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram 
solidaritetsåtgärder. Naturgasbolagen bör 
ta fram åtgärder som t.ex. kommersiella 
avtal, vilka kan innefatta ökad gasexport 
eller ökade uttag ur lager. Ingåendet av 
förhandsavtal mellan naturgasbolag 
måste stimuleras. Naturgasbolagen bör 
alltid få rättvis och skälig ersättning för 
de krisberedskapsåtgärder de anmodas 
vidta. Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning.

Ändringsförslag 91
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 

(23) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskriver förstärkt 
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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.

solidaritet 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.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att hänvisa till1 artikel 194 i Lissabonfördraget, enligt vilken EU:s energipolitik 
ska bedrivas i en anda av solidaritet.

Ändringsförslag 92
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, inrättad genom 
rådets direktiv 2004/67/EG av den 
26 april 2004 om åtgärder för att 
säkerställa en tryggad naturgasförsörjning, 
bör fungera som rådgivare åt 
kommissionen i syfte att underlätta 
samordningen av åtgärder för en trygg 
försörjning om en kris på gemenskapsnivå 
skulle inträffa. Gruppen bör även 
kontrollera att de åtgärder som ska vidtas 
enligt denna förordning är tillräckliga och 
lämpliga.

(28) Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, inrättad genom rådets 
direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 
om åtgärder för att säkerställa en tryggad 
naturgasförsörjning, bör fungera som 
rådgivare åt kommissionen vid 
bedömningen av om det föreligger en kris 
på gemenskapsnivå och underlätta 
samordningen av åtgärder för en trygg 
försörjning om en kris på gemenskapsnivå 
skulle inträffa. Gruppen bör även 
kontrollera att de åtgärder som ska vidtas 
enligt denna förordning är tillräckliga och 
lämpliga.



PE438.187v01-00 36/111 AM\801609SV.doc

SV

Or. de

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen är tack vare sin sammansättning av företrädare 
från medlemsstaterna, energiindustrin och konsumenter bäst lämpad att bedöma 
försörjningsläget och, i händelse av kris på gemenskapsnivå, en lämplig plattform för 
samarbete mellan industrin, de statliga aktörerna och Europeiska kommissionen. Med tanke 
på sin fackkompetens bör organet därför också fungera som en rådgivare till kommissionen 
redan vid bedömningen om det föreligger en kris på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 93
Takis Hadjigeorgiou

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

Ändringsförslag 94
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Syftet med denna förordning är att 
göra det möjligt för naturgasbolag och 

(29) Syftet med denna förordning är att 
göra det möjligt för naturgasbolag och 
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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.

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 
ensam för sig inte längre kan leverera den 
gas som behövs. Sådana exceptionella 
åtgärder bör vara fullt förenliga med 
unionsreglerna och anmälas till 
kommissionen och till gruppen för 
samordning av gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade mekanismer får tillämpas 
parallellt då det råder kris. Gruppen för samordning av gasförsörjningen är ett expertorgan 
som är sammansatt av olika berörda parter och förefaller därför vara det bästa forumet för 
att diskutera och dela med sig av erfarenheter, liksom också för formellt samråd och 
samordning med de berörda parterna. Därför bör gruppen underlätta samordningen av 
åtgärder för att trygga försörjningen. I detta syfte bör det regelbundet samrådas med 
gruppen, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 95
Paul Rübig

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.

(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 
ensam för sig inte längre kan leverera den 
gas som behövs. Sådana exceptionella 
åtgärder bör vara fullt förenliga med 
unionsreglerna och anmälas till 
kommissionen och till gruppen för 
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samordning av gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade mekanismer får tillämpas 
parallellt då det råder kris. Gruppen för samordning av gasförsörjningen är ett expertorgan 
som är sammansatt av olika berörda parter och förefaller därför vara det bästa forumet för 
att diskutera och dela med sig av erfarenheter, liksom också för formellt samråd och 
samordning med de berörda parterna. Därför bör gruppen underlätta samordningen av 
åtgärder för att trygga försörjningen. I detta syfte bör det regelbundet samrådas med 
gruppen, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 unionsreglerna
och anmälas till kommissionen och till 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 och till gruppen för 
samordning av gasförsörjningen. 

Or. lt

Ändringsförslag 98
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i unionen skulle 
kommissionen kunna åta sig att inrätta en 
rådgivande grupp för övervakning av 
gasflödena i krissituationer inom unionen, 
i samråd med och efter tillstånd från den 
medlemsstat som berörs, och, i samråd 
med och efter tillstånd från berörda 
tredjeländer, i krissituationer utanför 
unionen. 
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de fall en kris uppstår till följd av 
svårigheter i ett tredjeland, få en 
medlande och hjälpande roll.

Or. en

Ändringsförslag 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i unionen bör 
kommissionen införa den så kallade 
klausulen om trygg energiförsörjning i 
handelsavtal, associeringsavtal och 
partnerskaps- samt samarbetsavtal med 
producent- och transitländer. 
Kommissionen bör samordna insatserna 
med avseende på tredjeländer, och 
tillsammans med producent- och 
transitländer ta fram strategier för att 
hantera krissituationer och säkerställa ett 
stabilt gasflöde till unionen. Kommissionen 
bör ges befogenhet att inrätta en 
arbetsgrupp för övervakning av gasflödena 
i krissituationer inom och, i samråd med 
berörda tredjeländer, utanför unionen och, i 
de fall en kris uppstår till följd av 
svårigheter i ett tredjeland, få en medlande 
och hjälpande roll via den höga 
representanten/vice ordföranden i 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i gemenskapen bör 
kommissionen samordna insatserna med 
avseende på tredjeländer, och tillsammans 
med producent- och transitländer ta fram 
strategier för att hantera krissituationer och 

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i unionen i händelse 
av en kris på unionsnivå bör 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
samordna insatserna med avseende på 
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säkerställa ett stabilt gasflöde till 
gemenskapen. Kommissionen bör ges 
befogenhet att inrätta en arbetsgrupp för 
övervakning av gasflödena i krissituationer 
inom och, i samråd med berörda 
tredjeländer, utanför gemenskapen och, i de 
fall en kris uppstår till följd av svårigheter i 
ett tredjeland, få en medlande och 
hjälpande roll.

tredjeländer, och tillsammans med 
producent- och transitländer ta fram 
strategier för att hantera krissituationer och 
säkerställa ett stabilt gasflöde till unionen. 
Kommissionen bör, efter samråd med
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, ges befogenhet att 
inrätta en arbetsgrupp för övervakning av 
gasflödena i krissituationer inom och, i 
samråd med berörda tredjeländer, utanför 
unionen och, i de fall en kris uppstår till 
följd av svårigheter i ett tredjeland, få en 
medlande och hjälpande roll. 

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan, bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER), 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med berörda 
parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta syfte bör kommissionen regelbundet samråda med gruppen, i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i unionen i händelse 
av en kris på unionsnivå bör 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
samordna insatserna med avseende på 
tredjeländer, och tillsammans med 
producent- och transitländer ta fram 
strategier för att hantera krissituationer och 
säkerställa ett stabilt gasflöde till unionen. 
Kommissionen bör, efter samråd med
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tredjeländer, utanför gemenskapen och, i de 
fall en kris uppstår till följd av svårigheter i 
ett tredjeland, få en medlande och 
hjälpande roll.

gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, ges befogenhet att 
inrätta en arbetsgrupp för övervakning av 
gasflödena i krissituationer inom och, i 
samråd med berörda tredjeländer, utanför 
unionen och, i de fall en kris uppstår till 
följd av svårigheter i ett tredjeland, få en 
medlande och hjälpande roll. 

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan, bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER), 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med berörda 
parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta syfte bör kommissionen regelbundet samråda med gruppens, i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan, bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER), 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med berörda 
parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta syfte bör kommissionen regelbundet samråda med gruppen, i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 104
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

I egenskap av expertorgan, bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER), 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med berörda 
parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta syfte bör kommissionen regelbundet samråda med gruppen, i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 105
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 
kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor bör knytas till förordningens 
genomförande på varje nivå. Han/hon bör framför allt ansvara för att, för medlemsstaternas 
räkning, medla och förhandla i krislägen med tredjeländer och företrädare för industrin. 
Kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor bör samordna verksamheten inom 
gruppen för samordning av gasförsörjningen, med vilken det obligatoriskt bör samrådas i 
händelse av en krissituation.
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Ändringsförslag 107
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30α) Kommissionen uppmanas att 
utarbeta ett förslag om ett effektivt och 
förebyggande konsumentskydd mot 
eventuella prisuppgörelser mellan 
inblandade ekonomiska aktörer. 

Or. el

Ändringsförslag 108
Claude Turmes

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Avtal om gasleveranser från 
tredjeländer får inte innehålla föreskrifter 
som bryter mot EU:s regler för den inre 
marknaden, framför allt inte 
återexportbegränsningar eller klausuler 
med samma verkan som en så kallad
destinationsklausul. 

Or. en

Ändringsförslag 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen genom att 
en väl och kontinuerligt fungerande inre 
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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.

marknad för naturgas säkerställs och 
genom att exceptionella åtgärder vidtas 
när marknaden inte längre kan leverera 
den gas som behövs genom tydligt 
fastställt och fördelat ansvar och 
samordnade insatser på medlemsstats- och 
unionsnivå avseende både förebyggande 
åtgärder och åtgärder till följd av faktiska 
avbrott i försörjningen eller allvarliga och 
påtagliga risker för sådana avbrott i 
solidarisk anda mellan medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Faktiska avbrott i försörjningen bör inte vara det enda skälet till åtgärder. Allvarliga och 
påtagliga risker för avbrott bör också leda till åtgärder. Den solidariska andan bör betonas i 
förordningen, i överensstämmelse med Europeiska rådets slutsatser från mars 2009 och 
artikel 176A i Lissabonfördraget. Denna solidaritet bör vara avgörande för skapandet av en 
gemensam energipolitik för EU och bör utvecklas både internt och externt på politisk nivå i 
dialog med tredjeländer i samband med och utanför försörjningskriser.

Ändringsförslag 110
Konrad Szymański

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 genom att 
en väl och kontinuerligt fungerande inre 
marknad för naturgas säkerställs och 
genom att exceptionella åtgärder vidtas 
när marknaden inte längre kan leverera 
den gas som behövs genom tydligt 
fastställt och fördelat ansvar och 
samordnade insatser på medlemsstats- och 
unionsnivå avseende både förebyggande 
åtgärder och åtgärder till följd av faktiska 
avbrott i försörjningen eller allvarliga och 
påtagliga risker för sådana avbrott i 
solidarisk anda mellan medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 111
Takis Hadjigeorgiou

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, alltid 
med konsumentintresset för ögonen och 
genom tydligt fastställt och fördelat ansvar 
och samordnade insatser med öppna 
förfaranden på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen.

Or. el

Ändringsförslag 112
Werner Langen

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 från naturgasbolag, 
medlemsstaterna, berörda regionala 
sammanslutningar och gemenskapen 
avseende både förebyggande åtgärder och 
åtgärder till följd av faktiska avbrott i 
försörjningen. 
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Or. de

Motivering

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Ändringsförslag 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 unionsnivå
avseende både förebyggande åtgärder och 
åtgärder till följd av faktiska avbrott i 
försörjningen. 

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning.
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Ändringsförslag 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna i punkt 1 ska tillämpas endast 
i akuta krissituationer, med tanke på vilka 
medlemsstaterna ska utforma en lämplig 
nationell ram för att trygga 
gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen bör inte definiera annat än gemensamma minimikrav på EU-nivå 
och ge medlemsstaterna möjlighet att utforma lämpliga nationella ramar med hänsyn tagen 
till sina särdrag och aktuella situationer. Försörjningstryggheten bör sannerligen åtgärdas 
på regional nivå för att det ska råda konsekvens med föreskrifterna i det tredje paketet för 
avreglerad energi.

Ändringsförslag 115
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 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 
är anslutna till ett distributionsnät för gas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bör behandlas tillsammans med ändringsförslagen till artikel 5 och 8. 
Begreppet ”skyddade kunder” är direkt kopplat till alla medlemsstaters skyldigheter i 
solidaritetens namn. Om definitionen utvidgas uppstår risk för snedvridningar av den inre 
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marknaden och snålskjutsåkande, om en medlemsstat förklarar en massa sektorer som 
skyddade kunder och en annan medlemsstat inskränker denna definition till att gälla bara 
hushållen. Vi måste få en enhetlig definition. Om en medlemsstat har kapacitet att vidta 
ytterligare åtgärder för andra sektorer bör den dock få göra det (se de ändringsförslag som 
hänför sig till artiklarna 8 och 5).

Ändringsförslag 116
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 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 
är anslutna till ett distributionsnät för gas.

Or. en

Motivering

Definitionen av begreppet skyddade kunder bör vara så klar som möjligt och även så 
begränsad som möjligt. Varken försörjningstryggheten eller kunderna skulle vara behjälpta 
av att en alltför stor grupp av kunder vore skyddade.

Ändringsförslag 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 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 

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

Or. en

Motivering

Utan vidare behöver ju hushållen skyddas, men frågan om att på EU-nivå eventuellt utvidga 
kategorin skyddade kunder är mycket invecklad och känslig och kräver solida 
konsekvensanalyser. Dessutom bör denna fråga också i fortsättningen avgöras endast på 
nationell nivå, eftersom det måste bedömas utgående från nationella omständigheter, framför 
allt utgående från vilka bränslen som används vid energiproduktionen (den så kallade 
energimixen) och vilken roll gasen spelar bland dem, hur lämpligt och tillfredsställande det 
är att utvidga kategorin skyddade kunder. Alltså bör i förslaget till förordning det skydd som 
EU obligatoriskt erbjuder inte utvidgas till att omfatta andra än hushållen.

Ändringsförslag 118
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 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 
är anslutna till ett distributionsnät för gas. 
De berörda medlemsstaterna får besluta 
att ta med ett begränsat antal ytterligare 
kunder, framför allt kunder som erbjuder 
allmänheten viktiga tjänster, men dessa 
undantag får inte inkräkta på principerna 
om europeisk eller regional solidaritet 
med länder med försörjningsproblem.

Or. en

Ändringsförslag 119
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

gas.

Or. de

Motivering

Gemenskapsbestämmelserna bör endast gälla de kundgrupper som skulle sakna alternativ i 
händelse av ett avbrott i försörjningen och som är beroende av gas för att kunna trygga sina 
grundläggande behov. En utvidgning av begreppet ”skyddade kunder” skulle underminera 
syftet med normen för försörjning, som även tillåter åtgärder på efterfrågesidan i åtgärds-
och krisplanerna. En alltför omfattande definition skulle göra skyddsmekanismen ineffektiv 
och begränsa möjligheterna till åtgärder på efterfrågesidan.

Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 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 larmtjänster eller 
allmännyttiga hälso- och sjukvårds-, 
social- och utbildningstjänster samt 
företag som förser allmänheten med 
baslivsmedel, under förutsättning att dessa 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas.

Or. ro

Motivering

Hushåll och sjukhus och andra skyddade kunder bör få försörjning i samband med en gaskris.
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Ändringsförslag 121
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 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 
är anslutna till ett distributionsnät för gas 
och, om den berörda medlemsstaten så 
beslutar, kunder som behöver gas för att 
kunna tillhandahålla allmänheten viktiga 
tjänster, såsom små och medelstora 
företag, skolor eller sjukhus.

Or. en

Ändringsförslag 122
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 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: kunder som är 
anslutna till ett gasnät, varvid den berörda 
medlemsstaten ska besluta om vilka som 
ska räknas till dem och då ta hänsyn till 
energimarknadens särdrag och följa de 
fastställda kriterierna.

Or. en

Motivering

Då begreppet ”skyddade kunder” definieras bör medlemsstaterna få viss handlingsfrihet att 
utgående från klart fastställda kriterier ta hänsyn till nationella omständigheter. I Spanien är
till exempel gaskraftverk mycket viktiga och det spanska gassystemet har utformats med den 
yrkesskicklighet som behövs för att det ska kunna fungera som stöd till den reserv av 
värmekraft som krävs för att utveckla och integrera förnybara energikällor. 
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Ändringsförslag 123
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 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 samt de kraftverk, kraftvärmeverk och 
fjärrvärmeanläggningar som är relevanta 
för försörjningstryggheten 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.

Or. de

Motivering

Värme- och elförsörjningstryggheten för att upprätthålla den grundläggande servicen till 
kunderna garanteras genom att hänsyn tas till berörda försörjningsenheter.

Ändringsförslag 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 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 
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, samt 
gaskombiverk, om dessa är absolut 
nödvändiga för elförsörjningen till 
sådana kunder.

Or. it
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Motivering

Här är det på sin plats att lägga till el från gaskombiverk för att undvika en paradoxal 
situation där skyddade kunder är garanterade gas men samtidigt saknar el. Ordet ”redan” 
tas bort, eftersom förordningen bör tillämpas inte bara på kunder som är nätanslutna när 
förordningen träder i kraft utan även på dem som är anslutna i krisögonblicket.

Ändringsförslag 125
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 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

Ändringsförslag 126
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 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 och 
offentliga institutioner, under förutsättning 
att dessa redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas.

Or. hu
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Motivering

Det bör vara möjligt att ge alla offentliga institutioner status som skyddad kund. 

Ändringsförslag 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 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

a) små och medelstora företag, skolor och 
sjukhus, under förutsättning att dessa redan 
är anslutna till ett distributionsnät för gas
och 
b) kraftverk för produktion av den 
begränsade elmängd, som den behöriga 
myndigheten, utgående från de nationella 
behoven, fastställt att behövs för att inte 
kunderna ska bli utan el om det inträffar 
avbrott i gasförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 128
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 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.

(2) behörig myndighet: den nationella 
tillsynsmyndigheten. Detta påverkar inte 
tillämpningen av de allmänna politiska 
riktlinjer som regeringen utfärdat och 
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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.

som inte avser tillsynsskyldigheter och 
tillsynsbefogenheter enligt artikel 41 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas1 och det hindrar 
inte heller medlemsstaterna från att tilldela 
vissa av uppgifterna enligt denna 
förordning till andra organ än den behöriga 
myndigheten. Dessa uppgifter ska utföras 
under överinseende av den behöriga 
myndigheten och specificeras i de planer 
som avses i artikel 4.

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

Or. en

Motivering

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Ändringsförslag 129
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 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 

(2) behörig myndighet: den statliga 
myndighet som medlemsstaten har utsett 
som ansvarig för att trygga 
gasförsörjningen och/eller den nationella 
tillsynsmyndigheten. Detta hindrar inte 
medlemsstaterna från att tilldela vissa av 
uppgifterna enligt denna förordning till 
andra myndigheter än den behöriga 
myndigheten. Dessa uppgifter ska utföras 



PE438.187v01-00 60/111 AM\801609SV.doc

SV

myndigheten och specificeras i de planer 
som avses i artikel 4.

under överinseende av den behöriga 
myndigheten och specificeras i de planer 
som avses i artikel 4. Den statliga 
myndigheten ska fortsatt ha en ledande 
roll.

Or. de

Motivering

Att trygga gasförsörjningen vid en krissituation är en huvuduppgift för staten. Under inga 
omständigheter får en myndighet ges befogenheter som tjänar intressen som strider mot 
försörjningstryggheten.

Ändringsförslag 130
Takis Hadjigeorgiou

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

Ändringsförslag 131
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att trygga gasförsörjningen är en uppgift 
för naturgasbolagen, medlemsstaternas
behöriga myndigheter, industriella 

1. Att trygga gasförsörjningen är en uppgift 
som naturgasbolagen, de behöriga
myndigheterna, medlemsstaterna,
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naturgaskunder och kommissionen inom 
ramen för deras respektive ansvarsområde.
En förutsättning är att de samarbetar i hög 
grad.

kommissionen och, när så är lämpligt, 
andra kunder än skyddade kunder, delar 
sinsemellan, inom ramen för sina
respektive ansvarsområde. En förutsättning 
är att de samarbetar i hög grad.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning.

Ändringsförslag 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 naturgasbolagen. 
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och kommissionen ska stödja 
naturgasbolagen inom ramen för sitt
respektive ansvarsområde. En förutsättning 
är att de samarbetar i hög grad.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) kommer inte 
längre klart till synes i förslaget till förordning. Denna princip bör tas med på nytt i förslaget 
till förordning.
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Ändringsförslag 133
Francisco Sosa Wagner

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 och kommissionen 
inom ramen för deras respektive 
ansvarsområde. En förutsättning är att de 
samarbetar i hög grad.

Or. en

Ändringsförslag 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 och en 
välfungerande inre marknad 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.

Or. en

Motivering

Första förutsättningen för en tryggad gasförsörjning är en välfungerande inre marknad.
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Ändringsförslag 135
Werner Langen

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. I händelse av ett större avbrott i 
gasförsörjningen föreskrivs i 
förordningen en mekanism som grundar 
sig på en nedifrån och upp-metod. Första 
steget går ut på att enskilda 
naturgasföretag eller grupper av 
naturgasföretag ska vidta åtgärder mot 
försörjningsavbrottet. Om dessa åtgärder 
visar sig otillräckliga ska 
medlemsstaterna ingripa. Åtgärder på 
gemenskapsnivå ska komma i fråga först 
om de åtgärder som vidtagits under de två 
första stegen inte ger resultat. I första 
hand bör gränsöverskridande regionala 
lösningar beaktas.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra hur man vid en krissituation ska reagera enligt 
nedifrån och upp-metoden (1.industrin, 2. medlemsstaterna, 3.regionala sammanslutningar, 
4. i yttersta nödfall, EU-nivån).De som i slutändan vidtar åtgärder vid ett försörjningsavbrott 
kommer att vara naturgasbolagen, eftersom det är dessa som förfogar över 
transportkapaciteter, gasmängder och kunskap om vilka mängder som konsumeras.Denna 
metod är effektivare, mindre byråkratisk och garanterar att subsidiaritetsprincipen iakttas.
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Ändringsförslag 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Tyngdpunkten i den framtida förordningen bör vila vid att medlemsstaterna ska genomföra en 
grundlig riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation, utgående 
från välgrundade gemensamma metoder och, när så är lämpligt, med hänsyn tagen till 
särskilda nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 137
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet med ansvar för att genomföra 
de åtgärder för en tryggad gasförsörjning 

2. Varje medlemsstat ska på ett 
insynsvänligt sätt utse en av marknadens 
aktörer oberoende behörig myndighet med 



AM\801609SV.doc 65/111 PE438.187v01-00

SV

som avses i denna förordning. Åtgärderna 
ska omfatta en riskutvärdering vartannat år, 
förebyggande åtgärdsplaner, en krisplan 
och kontinuerlig kontroll av hur trygg 
gasförsörjningen är på nationell nivå. De 
behöriga myndigheterna ska samarbeta för 
att förebygga försörjningsavbrott och för 
att begränsa skadorna om sådana avbrott 
inträffar.

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

Or. en

Motivering

Många medlemsstater anser att staten har ensam beslutanderätt i frågor som berör 
gasförsörjningen inom EU. Därför måste man också i fortsättningen kunna låta förvaltningen 
av och tillsynen över gasförsörjningen skötas av statsförvaltningen och inte behöva delegera 
dessa befogenheter till någon enkom för ändamålet inrättad nationell myndighet.

Ändringsförslag 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 139
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Följer av det ändringsförslag som hänför sig till artikel 2.2. Om det görs klart i definitionen 
att det är den nationella tillsynsmyndigheten som ska vara behörig myndighet, då måste det 
strykas ur artikel 3.2 att det är medlemsstaterna som utser den behöriga myndigheten.
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Ändringsförslag 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska inom ramen för denna förordning och 
med beaktande av artikel 176A i fördraget 
skärpa övervakningen av att 
naturgasförsörjningen från tredjeländer 
säkerställs och föreslå särskilda 
krisåtgärder om det inträffar avbrott i 
försörjningen. Kommissionen ska 
samordna mekanismerna för lösning av 
tvister med tredjeländer och intensifiera 
energidialogen, bland annat inom ramen 
för energistadgefördraget och 
energigemenskapen. 

Or. nl

Ändringsförslag 141
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det ansvar som definierats i punkt 2 
ska inte påverka medlemsstaternas ansvar 
för att tillkännage vilken krisnivå som ska 
föreligga i enlighet med artikel 9.2 3 eller, 
i händelse av en kris, vidta de åtgärder 
som föreskrivs i den krisplan som 
upprättats i enlighet med artikel 9.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten, alltså den nationella tillsynsmyndigheten, ska ansvara för 
utförandet av flertalet åtgärder som föreskrivs i denna förordning. Det politiska ansvaret för 
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att tillkännage en kris och vidta särskilda krisåtgärder i enlighet med vad som fastställts i 
krisplanen ska dock även i fortsättningen, i händelse av en kris, åvila den behöriga ministern 
eller regeringen i en medlemsstat. 

Ändringsförslag 142
Amalia Sartori, Lara Comi

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. Kommissionen ska genom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen se till att 
det sker en samordning mellan de 
behöriga myndigheterna i unionen, i 
synnerhet i händelse av en nödsituation på 
unionsnivå.

Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna utan att å 
andra sidan påverka medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar 
bäst beroende på varje lands egen situation. Snedvridning av konkurrensen och en 
begränsning av medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ 
måste undvikas. Slutligen bör den roll som gruppen för samordning av gasförsörjningen 
spelar få ett fullständigt erkännande.

Ändringsförslag 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

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. Kommissionen ska genom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen se till att 
det sker en samordning mellan de 
behöriga myndigheterna i unionen, i 
synnerhet i händelse av en nödsituation på 
unionsnivå.
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Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna utan att å 
andra sidan påverka medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar 
bäst beroende på varje lands egen situation. Snedvridning av konkurrensen och en 
begränsning av medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ 
måste undvikas. Slutligen bör den roll som gruppen för samordning av gasförsörjningen 
spelar få ett fullständigt erkännande.

Ändringsförslag 144
Aldo Patriciello

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. Kommissionen ska genom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen se till att 
det sker en samordning mellan de 
behöriga myndigheterna i unionen, i 
synnerhet i händelse av en nödsituation på 
unionsnivå.

Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna utan att å 
andra sidan påverka medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar 
bäst beroende på varje lands egen situation. Snedvridning av konkurrensen och en 
begränsning av medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ 
måste undvikas. Slutligen bör den roll som gruppen för samordning av gasförsörjningen 
spelar få ett fullständigt erkännande.
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Ändringsförslag 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 146
Ioan Enciu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska tillsammans med 
berörda myndigheter på gemenskapsnivå 
vidta alla åtgärder som krävs för att så 
snart som möjligt sjösätta och fullborda 
befintliga EU-godkända projekt för 
diversifiering av källor och 
försörjningsvägar för gas. 

Or. ro

Motivering

Direkt hänvisning till Nabuccoprojektet, som är det enda europeiska projekt som uppfyller 
alla dessa villkor.
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Ändringsförslag 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Ändringsförslag 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 bygga på den riskbedömning och 
konsekvensanalys som utförts i enlighet 
med artikel 8 och vara klart definierade, 
öppna, proportionerliga, icke-
diskriminerande, kontrollerbara, och ska 
inte i onödan snedvrida konkurrensen och 
den effektivt fungerande inre marknaden.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.
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Ändringsförslag 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 bygga på den riskbedömning och 
konsekvensanalys som utförts i enlighet 
med artikel 8 och vara klart definierade, 
öppna, proportionerliga, icke-
diskriminerande, kontrollerbara, och ska 
inte i onödan snedvrida konkurrensen och 
den effektivt fungerande inre marknaden.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 ska inte i onödan 
snedvrida konkurrensen och den effektivt 
fungerande inre marknaden, utan i stället 
främja dem.

Or. en
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Motivering

Den inre marknaden och konkurrensen garanterar en trygg försörjning med gas. 

Ändringsförslag 151
Claude Turmes

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 ska inte i onödan 
snedvrida konkurrensen och den effektivt 
fungerande inre marknaden.
Kommissionen ska tillsammans med den 
behöriga myndigheten se till att det inte 
finns några klausuler med samma verkan 
som en destinationsklausul i 
naturgasavtal som ingåtts mellan å ena 
sidan medlemsstaterna eller deras 
naturgasbolag och å andra sidan 
tredjeländer. Detta påverkar inte 
konkurrensmyndigheternas befogenheter.
Dessa åtgärder ska inte heller påverka 
EU:s nuvarande marknadsmekanismer 
för växthusgasutsläpp, i den händelse 
industrisektorer berörs av dessa 
mekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För att mildra effekterna av eventuella 
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kriser till följd av avbrutna gasleveranser 
ska medlemsstaterna ta fram en 
gemensam strategi för att diversifiera 
energikällorna liksom 
försörjningsvägarna och 
försörjningskällorna för gas.

Or. ro

Motivering

Om medlemsstaterna ska minska sitt beroende av externa gaskällor bör man inte bara 
koncentrera sig på gas utan även på andra energikällor.

Ändringsförslag 153
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktiga åtgärder för 
försörjningstrygghet
Senast ett år efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska kommissionen 
lägga fram en rapport om föreslagna 
lagstiftningsåtgärder som skulle kunna 
vidtas för att, på unionsnivå, geografiskt 
diversifiera gaskällor och 
försörjningsvägar till EU. Rapporten ska 
innefatta förslag till de olika 
medlemsstaterna om verksamhet och 
åtgärder till förmån för en tryggare 
gasförsörjning. Rapporten ska framför 
allt innehålla en bedömning av vilken roll 
LNG-anläggningar spelar. En översikt av 
lagringskapaciteterna för gas för och i 
olika medlemsstater ska bifogas.
Dessutom ska rapporten innefatta förslag 
om förstärkt regionalt samarbete vid 
upprättandet av förebyggande 
åtgärdsplaner eller krisplaner. Allt 
regionalt samarbete vid genomförandet av 
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denna förordning ska skötas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och ske under medverkan av 
naturgasbolagen, tillsynsmyndigheterna 
och industrikunderna, i nära samarbete 
med kommissionen. Detta regionala 
samarbete ska stödja och får inte inkräkta 
på de allmänna europeiska 
solidaritetsförpliktelserna. 

Or. en

Ändringsförslag 154
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktiga åtgärder för 

försörjningstrygghet
1. Kommissionen ska senast [den 
30 september 2010; 6 månader efter 
ikraftträdandet] förbereda grundvalen för 
en mekanism för tidig varning inom 
gassektorn. I denna mekanism ska det 
ingå bilaterala avtal mellan EU och 
tredjeländer om gemensamt, 
förebyggande och snabbt bemötande av 
en krissituation eller hotet om en sådan.
2. Kommissionen ska införa en 
omfattande plan med lämpliga incitament 
som gör det möjligt att fullgöra den 
skyldighet som härflyter av artikel 6.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktiga åtgärder för 

försörjningstrygghet
Senast ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen lägga 
fram följande rapporter:
(i) En rapport om föreslagna 
lagstiftningsåtgärder som skulle kunna 
vidtas för att, på unionsnivå, geografiskt 
diversifiera gaskällor och 
försörjningsvägar till EU. Rapporten ska 
framför allt innehålla en bedömning av 
vilken roll LNG-anläggningar spelar.
(ii) En rapport med förslag om hur 
efterfrågan på gas kunde minskas i 
leverantörs- och transitländerna, framför 
allt med hjälp av 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 156
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
1. Alla medlemsstater är skyldiga att 
ordna strategiska förråd av naturgas 
genom offentlig-privata partnerskap för 
en period av sextio dagar senast 
(12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande).
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2. Kostnaderna för förråden ska täckas av 
naturgasimportörerna och 
-producenterna och föras vidare till 
slutkunderna.

Or. de

Motivering

Utöver att upprätta åtgärds- och krisplaner är det nödvändigt att bygga upp obligatoriska 
förråd av naturgas för att trygga gasförsörjningen i Europeiska unionen.

Ändringsförslag 157
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Senast ett år efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska kommissionen 
inom ramen för utvecklingen av en 
långsiktig försörjningsstrategi lägga fram 
en rapport om instrument och åtgärder 
för att säkerställa en ökad diversifiering 
av gasförsörjningskällor för EU och 
gasförsörjningsvägar till gemenskapen. 
Denna rapport ska särskilt ta upp 
LNG-anläggningarnas roll. 

Or. de

Motivering

Det bör utarbetas en långsiktig gasförsörjningsstrategi på EU-nivå som går utöver 
förordningens tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 september 2011; 18 månader efter 
ikraftträdandet], på grundval av den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
gjorts i enlighet med artikel 8, 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

Or. en

Motivering

Att upprätta planer kräver en stor samordningsinsats, särskilt i medlemsstater eller regioner 
med många angränsande medlemsstater. Att på bara ett år upprätta planer skulle försvåra 
breda samråd och effektiv samordning med angränsande länder och regioner.

Ändringsförslag 159
Amalia Sartori, Lara Comi

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet], på grundval av den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
gjorts i enlighet med artikel 8, och efter 
samråd med naturgasbolagen, kraftföretag 
som använder gas, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta
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Or. en

Motivering

Den framtida förordningen bör fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en 
grundlig riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en 
vettig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen bör därför genomföras av varje medlemsstat enligt 
en gemensam metod som tillåter medlemsstaten att vid behov ta särskild hänsyn till 
förhållandena i det egna landet. Resultaten bör ge avtryck i förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner. Planerna bör utsättas för granskning för att garantera deras lämplighet.

Ändringsförslag 160
Aldo Patriciello

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet], på grundval av den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
gjorts i enlighet med artikel 8, och efter 
samråd med naturgasbolagen, kraftföretag 
som använder gas, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

Or. en

Motivering

Den framtida förordningen bör fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en 
grundlig riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en 
vettig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen bör därför genomföras av varje medlemsstat enligt 
en gemensam metod som tillåter medlemsstaten att vid behov ta särskild hänsyn till 
förhållandena i det egna landet. Resultaten bör ge avtryck i förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner. Planerna bör utsättas för granskning för att garantera deras lämplighet.
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Ändringsförslag 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet], på grundval av den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
gjorts i enlighet med artikel 8, och efter 
samråd med naturgasbolagen, kraftföretag 
som använder gas, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 162
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet], på grundval av den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
gjorts i enlighet med artikel 8, och efter 
samråd med naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
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behöriga myndigheten) upprätta tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
vila vid kravet på att medlemsstaterna, utgående från välgrundade gemensamma metoder, ska 
göra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta 
hänsyn till nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska komma fram i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner och dessa ska ses över för att de säkert ska vara 
ändamålsenliga. Liknande planer kunde också göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 163
Miloslav Ransdorf

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet], på grundval av den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
gjorts i enlighet med artikel 8, 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

Or. en

Motivering

Samtliga medlemsstater ska genomföra en riskbedömning och konsekvensanalys vid 
utarbetande av förebyggande åtgärder och krisplaner som bygger på en gemensam EU-
metod, där medlemsstaten vid behov får ta hänsyn till särskilda nationella omständigheter.
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Ändringsförslag 164
Paul Rübig

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen och med de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen upprätta

Or. en

Motivering

För att vi ska kunna garantera konsekvensen mellan försörjningstrygghetsåtgärderna och 
reglerna för nätet inom de nationella behöriga myndigheternas kompetensområde måste 
dessa myndigheter få en förstärkt roll vid arbetet med att upprätta den förebyggande 
åtgärdsplanen och krisplanen.

Ändringsförslag 165
Hannes Swoboda

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen och med de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen upprätta

Or. en
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Ändringsförslag 166
Marian-Jean Marinescu

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. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 18 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

Or. en

Ändringsförslag 167
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då tillsynsmyndigheten inte är 
behörig myndighet ska 
tillsynsmyndigheten formellt delta i 
arbetet med att upprätta den förebyggande 
åtgärdsplanen och krisplanen. Den 
behöriga myndigheten ska noggrant 
beakta tillsynsmyndighetens 
bedömningar, till den del de hänför sig till 
utfärdandet av bestämmelser för nätet, 
framför allt utvecklingen av 
konsekvensanalysen beträffande 
uppfyllandet av normerna för 
infrastruktur enligt artikel 6 vad gäller 
godkännandet av framtida taxor och 
konsekvensen med nätutvecklingsplanen.

Or. en
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Motivering

För att vi ska kunna garantera konsekvensen mellan försörjningstrygghetsåtgärderna och 
reglerna för nätet inom de nationella behöriga myndigheternas kompetensområde måste 
dessa myndigheter få en förstärkt roll vid arbetet med att upprätta den förebyggande 
åtgärdsplanen och krisplanen.

Ändringsförslag 168
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då tillsynsmyndigheten inte är 
behörig myndighet ska 
tillsynsmyndigheten formellt delta i 
arbetet med att upprätta den förebyggande 
åtgärdsplanen och krisplanen. Den 
behöriga myndigheten ska noggrant 
beakta tillsynsmyndighetens 
bedömningar, till den del de hänför sig till 
utfärdandet av bestämmelser för nätet, 
framför allt utvecklingen av 
konsekvensanalysen beträffande 
uppfyllandet av normerna för 
infrastruktur enligt artikel 6 vad gäller 
godkännandet av framtida taxor och 
konsekvensen med nätutvecklingsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 169
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en krisplan som innehåller de åtgärder 
som måste vidtas för att minska 
konsekvenserna av ett avbrott i 

b) en krisplan som innehåller de åtgärder 
som måste vidtas för att minska 
konsekvenserna av ett avbrott i 
gasförsörjningen, särskilt för de mest 
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gasförsörjningen. utsatta konsumenterna.

Or. el

Ändringsförslag 170
Algirdas Saudargas

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, framför allt av sådant 
slag som bereder tillträde till EU:s gasnät,
gränsöverskridande försörjning och lagring 
samt den fysiska kapaciteten för transport 
av gas i båda riktningarna. Gruppen för 
samordning av gasförsörjningen ska 
informeras om samråden och resultaten 
av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 171
Francisco Sosa Wagner

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 

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 
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nivå. Samråden ska åtminstone avse 
sammanlänkning, gränsöverskridande 
försörjning och lagring samt den fysiska 
kapaciteten för transport av gas i båda 
riktningarna.

nivå. Samråden ska åtminstone avse 
sammanlänkning, gränsöverskridande 
försörjning och regler för tillträde till 
strategisk och kommersiell 
gränsöverskridande lagring samt den 
fysiska kapaciteten för transport av gas i 
båda riktningarna.

Or. en

Ändringsförslag 172
Amalia Sartori, Lara Comi

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, med kommissionen 
och med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen 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.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.
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Ändringsförslag 173
Fiorello Provera, Lara Comi

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, med kommissionen 
och med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen 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.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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 

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

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.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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, med kommissionen 
och med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen 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.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
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verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, med kommissionen 
och med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen 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.

Or. en

Ändringsförslag 177
Zigmantas Balčytis

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 

2. Innan planerna antas ska de behöriga 
myndigheterna utbyta information och 
samråda med varandra och med 
kommissionen, under medverkan av 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, för att säkerställa att 
deras planer och åtgärder är ömsesidigt 
överensstämmande på lämplig regional 
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försörjning och lagring samt den fysiska 
kapaciteten för transport av gas i båda 
riktningarna.

nivå. Samråden ska åtminstone avse 
sammanlänkning, gränsöverskridande 
försörjning och lagring samt den fysiska 
kapaciteten för transport av gas i båda 
riktningarna.

Or. lt

Ändringsförslag 178
Arturs Krišjānis Kariņš

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 sådan
sammanlänkning som finns nu och som 
kommer att behövas i framtiden, 
gränsöverskridande försörjning och lagring 
samt den fysiska kapaciteten för transport 
av gas i båda riktningarna.

Or. en

Motivering

För att förbättra försörjningstryggheten bör samrådet om den förebyggande åtgärdsplanen 
och krisplanen också omfatta framtida infrastrukturprojekt. 

Ändringsförslag 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med det förfarande som avses 3. I samband med det förfarande som avses 
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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.

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)) och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, rekommendera att en 
gemensam plan på regional nivå upprättas, 
som ska innehålla särskilda uppgifter om 
kostnadsfördelning och om eventuellt 
stöd.

Or. it

Motivering

Här krävs bättre specificering: möjlighet att införa stöd mellan länder inom samma område, 
institutionalisering av sådant stöd utan att överlåta åt enskilda att fastställa villkoren för 
detta, kostnadsfördelning med stöd av flexibilitet eller genomförande av lämpliga solidariska 
åtgärder.

Ändringsförslag 180
Paul Rübig

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 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, som fastställer 
regioner utifrån den infrastruktur som är 
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relevant för 
naturgasförsörjningstryggheten.

Or. de

Motivering

Om regioner skapas måste man se till att de fastställs med hänsyn till naturgasinfrastrukturen 
och gasflödena. De befintliga regioner (regionala initiativ) som ursprungligen fastställdes av 
tillsynsmyndigheterna uppfyller inte nödvändigtvis kraven när det gäller 
försörjningstryggheten.

Ändringsförslag 181
Gaston Franco

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 punkt 2 får kommissionen, efter samråd 
med det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas (ENTSO-G) samt med 
tillsynsmyndigheterna och 
naturgasbolagen, utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med ENTSO-G samt med 
tillsynsmyndigheterna och 
naturgasbolagen, rekommendera att en 
gemensam plan på regional nivå upprättas. 

Or. en

Motivering

Alla aktörer av relevans för identifieringen av regionala samarbetsområden bör förtecknas.
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Ändringsförslag 182
Amalia Sartori, Lara Comi

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 punkt 2 får kommissionen, efter samråd 
med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med gruppen för samordning 
av gasförsörjningen, rekommendera att en 
gemensam plan på regional nivå upprättas.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

3. I samband med det förfarande som avses 
i punkt 2 får kommissionen, efter samråd 
med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
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av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera att en gemensam plan på 
regional nivå upprättas.

samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med gruppen för samordning 
av gasförsörjningen, rekommendera att en 
gemensam plan på regional nivå upprättas.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 184
Ioan Enciu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska öka sin 
gaslagringskapacitet. Kommissionen ska 
vidta nödvändiga åtgärder och, där det är 
geologiskt möjligt, förhandla med 
medlemsstaterna om att dra igång projekt 
för konstruktion av regionala 
lagringsanläggningar som ska fungera 
som strategiska EU-reserver i kristider. 
Kommissionen ska direkt övervaka 
konsumtionen av gas som lagras i dessa 
anläggningar. Medlen för att bygga dessa 
anläggningar ska tilldelas ur 
gemenskapsbudgeten.

Or. ro

Motivering

Anläggningar för lagring av naturgas är en prioritering för att förbättra situationen vid 



AM\801609SV.doc 95/111 PE438.187v01-00

SV

energikriser. Denna version av ändringsförslaget gäller om medlen för att bygga 
anläggningarna ska tilldelas ur gemenskapsbudgeten.

Ändringsförslag 185
Ioan Enciu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska öka sin 
gaslagringskapacitet. Kommissionen ska 
vidta nödvändiga åtgärder och, där det är 
geologiskt möjligt, förhandla med 
medlemsstaterna om att dra igång projekt 
för konstruktion av regionala 
lagringsanläggningar som ska fungera 
som strategiska EU-reserver i kristider. 
Regionala medlemsstatskommittéer ska 
inrättas för att förvalta projekten och 
konsumtionen av gas som lagras i dessa 
anläggningar. De medlemsstater som, 
indelade regionvis, ska förses av dessa 
anläggningar ska anskaffa de nödvändiga 
medlen för att bygga dem.

Or. ro

Motivering

Anläggningar för lagring av naturgas är en prioritering för att förbättra situationen vid 
energikriser. Denna version av ändringsförslaget gäller om medlen för att bygga 
anläggningarna ska tilldelas ur medlemsstaternas budgetar.

Ändringsförslag 186
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får också besluta om 
att upprätta gemensamma planer på 

4. Medlemsstaterna får också besluta om 
att med stöd av ett bindande avtal mellan 
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regional nivå, i stället för eller utöver 
separata nationella planer.

de behöriga myndigheterna upprätta 
gemensamma planer på regional nivå, i 
stället för eller utöver separata nationella 
planer. Gemensamma planer av det här 
slaget ska omfattas av samma 
bestämmelser och ha samma laga kraft 
som en nationell plan.

Or. en

Motivering

Det måste ses till att de (nationella) behöriga myndigheterna liksom också alla andra berörda 
parter är ålagda att på samma sätt följa en regional förebyggande åtgärdsplan eller krisplan, 
som de är ålagda att följa nationella planer som antagits.

Ändringsförslag 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den gemensamma planen på regional 
nivå, vilken upprättats i enlighet med 
punkt 3 eller 4, får utvecklas av de 
behöriga myndigheterna efter samråd om 
frågor som berör regionala intressen 
inom gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

Det går inte att enkelt och entydigt fastställa vilka regionala gränser som bäst lämpar sig för 
att åtgärda försörjningstryggheten. Varken medlemsstaternas sammanlänkningar eller deras 
nivå av sammanlänkning är något oföränderligt och energimarknaderna återspeglar heller 
inte alltid de politiska gränserna. Därför bör man se efter i vilken utsträckning dessa regioner 
bäst skulle kunna definieras av gruppen för samordning av gasförsörjningen, efter samråd 
med gasbranschen. Det bör klarläggas hur det ska gå till när det upprättas en gemensam plan 
på regional nivå.
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Ändringsförslag 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den gemensamma planen på regional 
nivå, vilken upprättats i enlighet med 
punkt 3 eller 4, får utvecklas av de 
behöriga myndigheterna efter samråd om 
de regionala intressena inom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen. 

Or. en

Motivering

Det går inte att enkelt och entydigt fastställa vilka regionala gränser som bäst lämpar sig för 
att åtgärda försörjningstryggheten. Varken medlemsstaternas sammanlänkningar eller deras 
nivå av sammanlänkning är något oföränderligt och energimarknaderna återspeglar heller 
inte alltid de politiska gränserna. Därför bör man se efter i vilken utsträckning dessa regioner 
bäst skulle kunna definieras av gruppen för samordning av gasförsörjningen, efter samråd 
med gasbranschen. Det bör klarläggas hur det ska gå till när det upprättas en gemensam plan 
på regional nivå.

Ändringsförslag 189
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den gemensamma planen på regional 
nivå, vilken upprättats i enlighet med 
punkt 3 eller 4, får utvecklas av de 
behöriga myndigheterna efter samråd om 
regionala intressen inom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen. 

Or. en

Motivering

Det bör klarläggas hur det ska gå till när det upprättas en gemensam plan på regional nivå 
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och då ska också regionala intressen medverka inom gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, eftersom detta är det expertorgan som företräder alla relevanta 
intressenter.

Ändringsförslag 190
Gaston Franco

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 en icke-konfidentiell version 
av sina planer, även ändrade versioner 
enligt punkt 6, och utan dröjsmål underrätta 
kommissionen och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om dem.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) är 
gruppen för samordning av gasförsörjningen det lämpligaste forumet för diskussioner och 
erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med intresserade parter. 
Därför bör den gruppen vara med och identifiera regionala områden för samarbete.

Ändringsförslag 191
Fiorello Provera, Lara Comi

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 en icke-konfidentiell version 
av sina planer, även ändrade versioner 
enligt punkt 6, och utan dröjsmål underrätta 
kommissionen och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om dem.

Or. en
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Motivering

De offentliga versionerna av den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen får inte 
innehålla någon konfidentiell information. Att lämna ut konfidentiell information kan 
allvarligt skada genomförandet av avtal, medföra snedvridningar på marknaden och till och 
med skada försörjningstryggheten (framför allt eftersom det är viktigt att gasleverantörerna i 
EU har kvar sina argument i förhandlingar med externa producenter).

Ändringsförslag 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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 en icke-konfidentiell version 
av sina planer, även ändrade versioner 
enligt punkt 6, och utan dröjsmål underrätta 
kommissionen och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om dem.

Or. en

Motivering

De offentliga versionerna av den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen får inte 
innehålla någon konfidentiell information. Att lämna ut konfidentiell information kan 
allvarligt skada genomförandet av avtal, medföra snedvridningar på marknaden och till och 
med skada försörjningstryggheten (framför allt eftersom det är viktigt att gasleverantörerna i 
EU har kvar sina argument i förhandlingar med externa producenter).

Ändringsförslag 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

5. Den behöriga myndigheten ska 
offentliggöra sina planer, även ändrade 
versioner enligt punkt 6, och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och gruppen för 
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dem. samordning av gasförsörjningen om dem.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 punkt 6, och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om dem.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.
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Ändringsförslag 195
Zigmantas Balčytis

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 punkt 6, och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om dem.

Or. lt

Ändringsförslag 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

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 samråda om dem med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och andra berörda parter. 
Om kommissionen anser att en plan inte är 
effektiv för att minska riskerna eller om 
den inte uppfyller kraven i denna 
förordning eller andra unionsbestämmelser, 
ska kommissionen rekommendera att 
planen omarbetas.

Den berörda behöriga myndigheten ska
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen om 
den ändrade planen, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 

Den berörda behöriga myndigheten får
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen om 
den ändrade planen.
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kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.

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. en

Motivering

De förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna är anpassade till situationen på de 
nationella och regionala marknaderna för att motverka eventuella gasförsörjningskriser. 
Kommissionen ska därför inte ha överdrivet omfattande befogenheter att bedöma dessa 
planer och ska heller inte kunna ålägga nationella behöriga myndigheter att ändra 
tillvägagångssätt. En sådan överföring av befogenheter till kommission förefaller heller inte 
förenlig med artiklarna 5 och 6 i direktiv 2009/73/EG, enligt vilka medlemsstaterna har 
huvudansvaret för att trygga gasförsörjningen.

Ändringsförslag 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

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 utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer. Kommissionen ska 
samråda med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och andra berörda parter 
om sådana planer. Om kommissionen, med 
vederbörlig hänsyn tagen till åsikten från 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, anser att en plan inte är 
effektiv för att minska de risker som 
kartlagts i riskbedömningen och 
konsekvensanalysen eller är oförenlig med 
andra medlemsstaters riskscenarier eller 
planer, eller med unionsplanen, eller om 
den inte uppfyller kraven i denna 
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förordning eller andra unionsbestämmelser, 
ska kommissionen kräva att planen 
omarbetas. 

Den berörda behöriga myndigheten ska
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen om 
den ändrade planen, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen om den ändrade planen, 
eller förklara för kommissionen varför den 
motsätter sig uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
begäran. 

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.

Om kommissionen inom två månader, efter 
samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, 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. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 198
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer utvärdera samtliga 

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer utvärdera samtliga 
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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.

medlemsstaters planer. Kommissionen ska 
samråda med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och andra berörda parter 
om sådana planer. Om kommissionen, med 
vederbörlig hänsyn tagen till åsikten från 
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 unionsbestämmelser, ska 
kommissionen kräva att planen omarbetas. 

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen om 
den ändrade planen, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom fyra månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen om den ändrade planen, 
eller förklara för kommissionen varför den 
motsätter sig uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
begäran.

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.

Om kommissionen inom fyra månader, 
efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, 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. en

Motivering

De föreskrivna fristerna är alltför korta för att man ska hinna uppnå en verklig förlikning 
mellan kommissionen och medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

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 utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer. Kommissionen ska 
samråda med 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 och 
konsekvensanalysen eller är oförenlig med 
andra medlemsstaters riskscenarier eller 
planer, eller om den inte uppfyller kraven i 
denna förordning eller andra 
unionsbestämmelser, ska kommissionen 
kräva att planen omarbetas.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen om 
den ändrade planen, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen om den ändrade planen, 
eller förklara för kommissionen varför den 
motsätter sig uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
begäran.

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.

Om kommissionen inom två månader, efter 
samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, 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. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
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gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

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 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 och 
konsekvensanalysen eller är oförenlig med 
andra medlemsstaters riskscenarier eller 
planer, eller om den inte uppfyller kraven i 
denna förordning eller andra 
unionsbestämmelser, ska kommissionen 
kräva att planen omarbetas. 

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen om 
den ändrade planen, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom två månader efter tillkännagivandet 
av kommissionens uppmaning ändra 
planen och underrätta kommissionen och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen om den ändrade planen, 
eller förklara för kommissionen varför den 
motsätter sig uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
begäran.

Om kommissionen inom två månader 
beslutar att inte ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning ska den behöriga myndigheten 
inom tre månader efter tillkännagivandet 

Om kommissionen inom två månader, efter 
samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, beslutar att inte ändra 
eller dra tillbaka sin uppmaning ska den 
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av kommissionens beslut rätta sig efter 
kommissionens uppmaning.

behöriga myndigheten inom tre månader 
efter tillkännagivandet av kommissionens 
beslut rätta sig efter kommissionens 
uppmaning. 

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER) 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella förhandlingar och samordning med 
intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. I detta hänseende bör samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen bli rutin.

Ändringsförslag 201
Paul Rübig

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 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 är 
oförenlig med andra medlemsstaters 
riskscenarier eller planer, kan 
kommissionen uppmana de berörda 
medlemsstaterna att samordna sina 
planer. 

Or. de
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Motivering

Att ge kommissionen befogenhet att tvinga fram ändringar av åtgärds- och krisplaner vore att 
gå alltför långt och skulle strida mot såväl subsidiaritetsprincipen som 
proportionalitetsprincipen som föreskrivs i artikel 5 i EG-fördraget. Som en svagare åtgärd 
bör kommissionen ha rätt att endast uppmana medlemsstaterna att samordna sina planer.

Ändringsförslag 202
Francisco Sosa Wagner

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 utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer. Kommissionen ska 
samråda med ENTSO-G, ACER, gruppen 
för samordning av gasförsörjningen och 
andra berörda parter, såsom stora 
industrikunder och andra ekonomiska 
aktörer, 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 unionsbestämmelser, ska 
kommissionen kräva att planen omarbetas.

Or. en

Ändringsförslag 203
Takis Hadjigeorgiou

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 

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
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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.

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.
Medlemsstaterna ska emellertid ha rätt att 
fatta det slutliga beslutet. 

Or. el

Ändringsförslag 204
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det i medlemsstaterna finns 
skyldigheter att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster med anknytning till 
gasförsörjningen ska de behöriga 
myndigheterna offentliggöra dessa 
skyldigheter inom två månader efter 
förordningens ikraftträdande och 
uppdatera dem enligt vad som blivit 
nödvändigt efter det att deras 
förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner antagits.

Or. en

Motivering

Energisäkerheten skulle bli bättre om lagringsmöjligheter för gas fanns att tillgå över hela 
EU. Ett rättvisare tillträde till lagringsmöjligheterna är livsviktigt för nya aktörer på 
marknaden och även för att utveckla konkurrensen och stödja energisäkerheten överallt i 
Europa. Bättre insyn i gaslagringspolitiken behövs för att vi ska kunna undvika sådana 
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lösningar som saknar ömsesidighet och i själva verket kan framkalla ytterligare 
protektionistiska reaktioner. Att underlätta det ömsesidiga tillträdet till transport- och 
lagringsmöjligheter för gas ökar försörjningstryggheten genom att den befintliga 
infrastrukturen på så sätt kommer att användas maximalt.

Ändringsförslag 205
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Den behöriga myndigheten ska 
vartannat år se över den förebyggande 
åtgärdsplanen och krisplanen på 
grundval av ändrade bedömningar av 
riskerna för en tryggad gasförsörjning i 
enlighet med artikel 8.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att uppdatera planerna även utifrån förändrade risksituationer.

Ändringsförslag 206
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om det i medlemsstaterna finns 
skyldigheter att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster med anknytning till 
gasförsörjningen ska de behöriga 
myndigheterna offentliggöra dessa 
skyldigheter inom två månader efter 
förordningens ikraftträdande och 
uppdatera dem enligt vad som blivit 
nödvändigt efter det att deras 
förebyggande åtgärdsplaner och 
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krisplaner antagits. 

Or. en

Motivering

En förutsättning för att insynen ska öka och det tredje paketet genomföras på ett tidigt 
stadium är att det sägs i texten att de skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
med anknytning till gasförsörjningen som finns i dagens läge ska offentliggöras i ett tidigare 
skede.

Ändringsförslag 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Den gemensamma planen på regional 
nivå, vilken upprättats i enlighet med 
punkt 3 eller 4, får utvecklas av de 
behöriga myndigheterna efter samråd 
med regionala intressen inom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen. 

Or. en

Motivering

Det går inte att enkelt och entydigt fastställa vilka regionala gränser som bäst lämpar sig för 
att åtgärda försörjningstryggheten. Varken medlemsstaternas sammanlänkningar eller deras 
nivå av sammanlänkning är något oföränderligt och energimarknaderna återspeglar heller 
inte alltid de politiska gränserna. Därför bör man se efter i vilken utsträckning dessa regioner 
bäst skulle kunna definieras av gruppen för samordning av gasförsörjningen, efter samråd 
med gasbranschen. Det bör klarläggas hur det ska gå till när det upprättas en gemensam plan 
på regional nivå.


