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Ändringsförslag 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
omfatta följande: 

1. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
omfatta följande: 

a) Åtgärder för uppfyllande av normerna 
för infrastruktur och försörjning i 
enlighet med artiklarna 6 och 7; dessa 
åtgärder ska åtminstone omfatta planering 
för att uppfylla N-1-normen, de volymer 
och den kapacitet som krävs för 
försörjningen till skyddade kunder under 
de definierade perioderna med stor 
efterfrågan, åtgärder på efterfrågesidan och 
skyldigheter för naturgasbolag och andra 
relevanta organ.

a) Åtgärder för tryggad gasförsörjning; 
dessa åtgärder ska åtminstone omfatta 
information om planering för att nå de 
volymer och den kapacitet som enligt 
riskbedömning och konsekvensanalys 
krävs för försörjningen till skyddade 
kunder under de definierade perioderna 
med stor efterfrågan, åtgärder på 
efterfrågesidan och skyldigheter för 
naturgasbolag och andra relevanta organ.

b) Den riskbedömning som avses i 
artikel 8.

b) Resultaten från den riskbedömning och 
konsekvensanalys som avses i artikel 8.

c) De förebyggande åtgärder som krävs 
inför de risker som kartlagts.
d) Information om relevant skyldighet att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Ändringsförslag 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
omfatta följande: 

1. Den förebyggande åtgärdsplanen, på 
medlemsstats-, region- eller unionsnivå,
ska omfatta följande

a) Åtgärder för uppfyllande av normerna 
för infrastruktur och försörjning i enlighet 
med artiklarna 6 och 7; dessa åtgärder ska 
åtminstone omfatta planering för att 
uppfylla N-1-normen, de volymer och den 
kapacitet som krävs för försörjningen till 
skyddade kunder under de definierade 
perioderna med stor efterfrågan, åtgärder 
på efterfrågesidan och skyldigheter för 
naturgasbolag och andra relevanta organ.

a) Åtgärder för uppfyllande av normerna 
för infrastruktur och försörjning i enlighet 
med artiklarna 6 och 7; dessa åtgärder ska 
åtminstone omfatta information om 
planering för att nå de volymer och den 
kapacitet som enligt riskbedömning och 
konsekvensanalys krävs för försörjningen 
till skyddade kunder under de definierade 
perioderna med stor efterfrågan, åtgärder 
på efterfrågesidan och skyldigheter för 
naturgasbolag och andra relevanta organ.

b) Den riskbedömning som avses i 
artikel 8.

b) Resultaten från den riskbedömning och 
konsekvensanalys som avses i artikel 8.

c) De förebyggande åtgärder som krävs 
inför de risker som kartlagts.

c) De förebyggande åtgärder som krävs 
inför de risker som kartlagts.

d) Information om relevant skyldighet att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

d) Information om relevant skyldighet att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen spelar en mycket viktig roll på unionsnivå som samordnare och 
stöd för medlemsstaternas verksamhet på nationell och regional nivå. Samtidigt måste det 
vara uppenbart att kommissionen bör försöka utarbeta den förebyggande åtgärdsplanen på 
unionsnivå eftersom det saknas lämpliga åtgärder.
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Ändringsförslag 210
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
omfatta följande: 

1. Den förebyggande åtgärdsplanen, på 
nationell eller regional nivå, ska omfatta 
följande:

Or. en

Motivering

Rättelse av det ursprungliga ändringsförslaget i förslaget till betänkande (se 
ändringsförslaget till artikel 5.5. (ny)).

Ändringsförslag 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder för uppfyllande av normerna 
för infrastruktur och försörjning i enlighet 
med artiklarna 6 och 7; dessa åtgärder ska 
åtminstone omfatta planering för att 
uppfylla N-1-normen, de volymer och den 
kapacitet som krävs för försörjningen till 
skyddade kunder under de definierade 
perioderna med stor efterfrågan, åtgärder 
på efterfrågesidan och skyldigheter för 
naturgasbolag och andra relevanta organ.

a) Åtgärder för uppfyllande av normerna 
för infrastruktur och försörjning i enlighet 
med artiklarna 6 och 7; dessa åtgärder ska 
åtminstone omfatta planering för att 
uppfylla N-1-normen, de volymer och den 
kapacitet som krävs för försörjningen till 
skyddade kunder under de definierade 
perioderna med stor efterfrågan, åtgärder 
på efterfrågesidan, diversifiering av 
försörjningskällor och skyldigheter för 
naturgasbolag och andra relevanta organ.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att stimulera diversifieringen av försörjningskällor för att minska riskerna 
i samband med ett avbrott i försörjningen från en av källorna.
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Ändringsförslag 212
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om medlemsstaten så beslutar på 
grundval av den riskbedömning som 
anges i artikel 8, skyldigheter att leverera 
till andra kunder som är anslutna till 
distributionsnätet för gas än skyddade 
kunder, till exempel skolor och sjukhus, 
på villkor att dessa skyldigheter inte 
påverkar kapaciteten att leverera till 
skyddade kunder i händelse av en kris 
enligt artikel 7.
I en krissituation på unionsnivå eller 
regional nivå ska gasförsörjningen för 
dessa tillkommande kunder endast vara 
den berörda medlemsstatens ansvar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bör behandlas tillsammans med ändringsförslagen till artikel 2 och 8. 
Begreppet “skyddade kunder” är direkt kopplat till alla medlemsstaters skyldigheter i 
solidaritetens namn. Om en medlemsstat har kapacitet att vidta ytterligare åtgärder för andra 
kunder, bör det tillåtas (se ändringsförslagen till artikel 2 och 8) på villkor att de 
tillkommande skyldigheterna endast är den berörda medlemsstatens ansvar.

Ändringsförslag 213
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Mekanismer som används för att i 
samarbete med andra medlemsstater 
utarbeta regionala förebyggande 
åtgärdsplaner.
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Or. en

Ändringsförslag 214
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
bygga på gemensamma minimikriterier 
som fastställs av kommissionen för att 
garantera lika villkor.

Or. en

Ändringsförslag 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den förebyggande åtgärdsplanen, i 
synnerhet åtgärderna för uppfyllande av 
normerna för infrastruktur enligt 
artikel 6, ska baseras på och vara förenlig 
med den tioårsplan för nätutveckling som 
ska utarbetas av ENTSO-G.

2. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
vara förenlig med den tioårsplan för 
nätutveckling som ska utarbetas av 
ENTSO-G.

Or. en

Motivering

Den framtida förordningen bör fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en 
grundlig risk- och konsekvensbedömning och analysera sin egen situation enligt en lämplig 
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 återges i förebyggande 
åtgärdsplaner och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.
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Ändringsförslag 216
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den förebyggande åtgärdsplanen, i 
synnerhet åtgärderna för uppfyllande av 
normerna för infrastruktur enligt artikel 6, 
ska baseras på och vara förenlig med den 
tioårsplan för nätutveckling som ska 
utarbetas av ENTSO-G.

2. Den förebyggande åtgärdsplanen, i 
synnerhet åtgärderna för uppfyllande av 
normerna för infrastruktur enligt artikel 6, 
ska baseras på och vara förenlig med den 
tioårsplan för nätutveckling som ska 
utarbetas av ENTSO-G och vara bindande 
för de systemansvariga.

Or. en

Motivering

I förordningen bör det anges exakt hur den behöriga myndigheten kan se till att N-1-normen 
uppfylls. I allmänhet har de behöriga myndigheterna inte befogenhet att tvinga 
systemansvariga till investeringar. Detta beror på den nationella lagstiftningen. Därför 
behövs det ett tillägg om att åtgärder som fastställs i den förebyggande åtgärdsplanen och 
som syftar till att uppfylla infrastrukturnormen ska vara bindande för de systemansvariga.

Ändringsförslag 217
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
beakta medlemsstaternas särdrag samt 
konsekvenserna för konsumenterna och 
för miljön.

Or. el
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Ändringsförslag 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den förebyggande åtgärdsplanen ska i 
första hand bygga på marknadsåtgärder 
för att skapa inre trygghet och beakta de 
vidtagna åtgärdernas ekonomiska
effektivitet och konsekvenser för 
funktionen av den inre marknaden för 
energi och miljöeffekter.

Or. it

Motivering

Här betonas att huvuduppgiften att trygga försörjningen måste överlåtas till marknaden i 
överensstämmelse med kriterier för ekonomisk effektivitet. 

Ändringsförslag 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
beakta ekonomisk effektivitet, 
konsekvenser för funktionen av den inre 
marknaden för energi och miljöeffekter. 
Den får inte leda till orimliga och 
oproportionerliga bördor för 
marknadsaktörerna.

Or. en

Motivering

I enlighet med principerna för en avreglerad gasmarknad och principerna för all risk- och 
konsekvensbedömning får den förebyggande åtgärdsplanen inte leda till orimliga och 
oproportionerliga bördor för marknadsaktörerna.

Ändringsförslag 221
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se till att nationella 
eller regionala förebyggande 
åtgärdsplaner är förenliga med varandra 
så att åtgärder vid en kris på EU-nivå kan 
samordnas på ett effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Rättelse av det ursprungliga ändringsförslaget i förslaget till betänkande. Kommissionen bör 
uttryckligen ha ansvaret för att alla planer är förenliga med varandra eftersom de utgör 
grunden för åtgärderna vid en kris på EU-nivå.
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Ändringsförslag 222
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Ändringsförslag 223
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2014; tre år efter 
ikraftträdandet] se till att den infrastruktur 
som återstår (N-1) efter ett avbrott hos den 
största infrastrukturen för gasförsörjningen 
har kapacitet att leverera den mängd gas 

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2016; fem år efter 
ikraftträdandet] se till att den infrastruktur 
som återstår (N-1) efter ett avbrott hos den 
största infrastrukturen för gasförsörjningen 
har kapacitet att leverera den mängd gas 
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som krävs för att i det beräknade området 
uppfylla det totala behovet under 
sextio dagar med exceptionellt hög 
efterfrågan på naturgas motsvarande den
statistiskt sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod.

som krävs för att i det beräknade området 
uppfylla det totala behovet under en dag
med exceptionellt hög efterfrågan som 
statistiskt sett inträffar en gång under en 
tjugoårsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 224
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2016; fem år efter 
ikraftträdandet] se till att den infrastruktur 
som återstår (N-1) efter ett avbrott hos den 
största infrastrukturen för gasförsörjningen 
har kapacitet att leverera den mängd gas 
som krävs för att i det beräknade området 
uppfylla det totala behovet under 
sextio dagar med exceptionellt hög 
efterfrågan på naturgas motsvarande den 
statistiskt sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod. Tre år efter ikraftträdandet 
ska de viktigaste investeringarna ha gjorts 
och de behöriga myndigheterna ha 
lämnat en rapport om dessa till 
kommissionen. 

Or. en
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Ändringsförslag 225
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2013; två år efter 
ikraftträdandet] vidta nödvändiga åtgärder 
med avseende på artikel 5 för att se till att 
den infrastruktur som återstår (N-1) efter 
ett avbrott hos den största infrastrukturen 
för gasförsörjningen har kapacitet att 
leverera den mängd gas som krävs för att i 
det beräknade området uppfylla det totala 
behovet under en period med exceptionellt 
hög efterfrågan på naturgas som statistiskt 
sett inträffar en gång under en 
tjugoårsperiod.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av ändringarna i bilaga I är det nödvändigt att anpassa artikel 6.1.

Ändringsförslag 226
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2017; sex år efter 
ikraftträdandet] se till att den tillgängliga 
infrastrukturen (N-1) efter ett avbrott i 
den största anslutningspunkten för
gasöverföring har kapacitet att leverera 
den mängd gas som krävs för att i det 
beräknade området uppfylla behovet hos 
de skyddade kunderna under sextio dagar 
med exceptionellt hög efterfrågan på 
naturgas motsvarande den statistiskt sett 
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perioden under en tjugoårsperiod. kallaste perioden under en tjugoårsperiod. 

Or. en

Motivering

En tidsfrist på tre år är orealistisk. Avsevärda investeringar för att uppfylla N-1 kräver minst 
fem till sex år. Under krisen i januari 2009 uppstod ett flödesavbrott i en hel anslutningspunkt 
för gasöverföring eftersom det ofta finns flera parallella rörledningar. Artikel 6.1 kan 
medföra enorma investeringsbehov för ny kapacitet och påverka priserna för slutförbrukarna. 
N-1-bestämmelsen bör endast avspegla skyddade kunders efterfrågan på gas, så att den 
överensstämmer med försörjningsnormen i artikel 7.2.

Ändringsförslag 227
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2017; sex år efter 
ikraftträdandet] se till att den tillgängliga 
infrastrukturen (N-1) efter ett 
flödesavbrott i den största
anslutningspunkten för gasöverföring har 
kapacitet att leverera den mängd gas som 
krävs för att i det beräknade området 
uppfylla behovet hos de skyddade 
kunderna under en dag med exceptionellt 
hög efterfrågan på naturgas motsvarande 
den statistiskt sett kallaste perioden under 
en tjugoårsperiod.

Or. en

Motivering

Avsevärda investeringar framför allt i centrala och sydöstra Europa kräver minst fem till 
sex år. Det är lämpligare att definiera N-1 som ett flödesavbrott i en anslutningspunkt. För 
överensstämmelse med försörjningsnormen i artikel 7 bör N-1-bestämmelsen endast avspegla 
skyddade kunders efterfrågan på gas. Infrastrukturen måste klara en dag med exceptionellt 
hög efterfrågan på naturgas medan försörjningsnormen täcker en längre period med hög 
efterfrågan.
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Ändringsförslag 228
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Syftar till klargörande 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.

Ändringsförslag 229
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2014; tre år efter 
ikraftträdandet] se till att den infrastruktur 
som återstår (N-1) efter ett avbrott hos den 
största infrastrukturen för 

1. Den behöriga myndigheten ska [senast 
den 31 mars 2016; fem år efter 
ikraftträdandet] se till att den infrastruktur 
som återstår (N-1) efter ett avbrott hos den 
absolut största gasinfrastrukturen har 
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gasförsörjningen har kapacitet att leverera 
den mängd gas som krävs för att i det 
beräknade området uppfylla det totala 
behovet under sextio dagar med 
exceptionellt hög efterfrågan på naturgas 
motsvarande den statistiskt sett kallaste 
perioden under en tjugoårsperiod.

teknisk kapacitet att leverera den mängd 
gas som krävs för att i det beräknade 
området uppfylla det totala dagliga 
behovet under en dag med exceptionellt 
hög efterfrågan som statistiskt sett 
inträffar en gång under en tjugoårsperiod.

Or. en

Motivering

Anpassning till den nya bilagan.

Ändringsförslag 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En avvikelse från tillämpningen av 
N-1-normen på begäran från den 
behöriga myndigheten får beviljas, om 
kommissionen beslutar att normen inte är 
ekonomiskt hållbar för den enskilda 
medlemsstaten.

Or. it

Motivering

Inte alla medlemsstater kan uppfylla normen av ekonomiska skäl. En avvikelse bör tillåtas så 
att former för regionalt samarbete kan sökas eller åtgärder på efterfrågessidan vidtas.
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Ändringsförslag 231
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När den behöriga myndigheten 
genomför infrastrukturdelen av den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
anges i artikel 8, ska den använda en 
gemensam metod, som inbegriper 
beräkningen av N-1-indikatorn, enligt 
denna artikel och bilaga 1.

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Ändringsförslag 232
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen 
ska också anses vara uppfylld om den 
behöriga myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den beräkning som avses i första stycket 
genomföras på regional nivå. När den 
behöriga myndigheten beräknar 
N-1-indikatorn ska den, i den 
förebyggande åtgärdsplan som avses i 
artikel 5, få visa att ett försörjningsavbrott 
tillräckligt kan kompenseras vad gäller 
omfattning och tid genom särskilda 
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genom åtgärder på efterfrågesidan. åtgärder även på efterfrågesidan.

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Ändringsförslag 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen 
ska också anses vara uppfylld om den 
behöriga myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom åtgärder på efterfrågesidan.

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den beräkning som avses i första stycket 
genomföras på regional nivå. När den 
behöriga myndigheten beräknar 
N-1-indikatorn ska den, i den 
förebyggande åtgärdsplan som avses i 
artikel 5, få visa att ett försörjningsavbrott 
tillräckligt kan kompenseras vad gäller 
omfattning och tid genom särskilda 
åtgärder även på efterfrågesidan.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 



AM\801978SV.doc 19/92 PE438.231v01-00

SV

to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 234
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen 
ska också anses vara uppfylld om den 
behöriga myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom åtgärder på efterfrågesidan.

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den beräkning som avses i första stycket 
genomföras på regional nivå. När den 
behöriga myndigheten beräknar 
N-1-indikatorn ska den, i den 
förebyggande åtgärdsplan som avses i 
artikel 5, få visa att ett försörjningsavbrott 
tillräckligt kan kompenseras vad gäller 
omfattning och tid genom särskilda 
åtgärder även på efterfrågesidan.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 2. Till följd av den rekommendation från 
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kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen 
ska också anses vara uppfylld om den 
behöriga myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom åtgärder på efterfrågesidan.

kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den beräkning som avses i första stycket 
genomföras på regional nivå. När den 
behöriga myndigheten beräknar 
N-1-indikatorn ska den, i den 
förebyggande åtgärdsplan som avses i 
artikel 5, få visa att ett försörjningsavbrott 
tillräckligt kan kompenseras vad gäller 
omfattning och tid genom särskilda 
åtgärder även på efterfrågesidan.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen 
ska också anses vara uppfylld om den 
behöriga myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom åtgärder på efterfrågesidan.

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den beräkning som avses i första stycket 
genomföras på regional nivå. När den 
behöriga myndigheten beräknar 
N-1-indikatorn ska den, i den 
förebyggande åtgärdsplan som avses i 
artikel 5, få visa att ett försörjningsavbrott 
tillräckligt kan kompenseras vad gäller 
omfattning och tid genom särskilda 
åtgärder även på efterfrågesidan.
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Or. en

Motivering

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Ändringsförslag 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen ska 
också anses vara uppfylld om den behöriga 
myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom åtgärder på efterfrågesidan.

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen ska 
också anses vara uppfylld om den behöriga 
myndigheten i den riskbedömning som 
avses i artikel 8, i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 och med 
beaktande av investeringarnas 
kostnadseffektivitet kan visa att ett 
försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom särskilda åtgärder även på 
efterfrågesidan. 

Or. en

Motivering

För vissa medlemsstater kan förordningen leda till avsevärda investeringsbehov för ny 
kapacitet, vilket medför stora kostnader och kraftigt påverkar gaspriserna för 
slutförbrukarna.
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Ändringsförslag 238
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen ska 
också anses vara uppfylld om den behöriga 
myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom åtgärder på efterfrågesidan.

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen ska 
också anses vara uppfylld om den behöriga 
myndigheten i den riskbedömning som 
avses i artikel 8 och i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom särskilda åtgärder även på 
efterfrågesidan.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet till flexibel krishantering, med hänsyn till lokala 
förhållanden. Av detta skäl bör punkten inte begränsas till endast åtgärder på 
efterfrågesidan, om det påvisats i riskbedömningen och de förebyggande åtgärdsplanerna att 
dessa åtgärder skulle ha motsvarande effekt på N-1-normen.

Ändringsförslag 239
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen ska 
också anses vara uppfylld om den behöriga 
myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 

2. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
den skyldighet som avses i första stycket 
uppfyllas på regional nivå. N-1-normen ska 
också anses vara uppfylld om den behöriga 
myndigheten i den förebyggande 
åtgärdsplan som avses i artikel 5 kan visa 
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att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom åtgärder på efterfrågesidan.

att ett försörjningsavbrott tillräckligt kan 
kompenseras vad gäller omfattning och tid 
genom marknadsbaserade åtgärder på 
efterfrågesidan.

Or. en

Motivering

Om alla slags åtgärder på efterfrågesidan tillåts, skulle N-1-kriteriet kunna betraktas som 
uppfyllt efter påtvingad efterfrågeminskning (minskade leveranser). Detta är emellertid vad 
bestämmelserna om infrastruktur och försörjning i denna förordning är till för att hindra.

Ändringsförslag 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-normen. 
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration och 
faktiska gasflöden liksom till produktions-
och lagringskapacitet. Det beräknade 
område som avses i bilaga I ska om så 
krävs utvidgas till lämplig regional nivå.

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-indikatorn. 
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration och 
överföringsinfrastrukturens kapacitet att 
leverera gas från produktions-, 
LNG-terminaler och 
lagringsanläggningar. Det beräknade 
område som avses i bilaga I ska fastställas 
av den behöriga myndigheten efter 
samråd med berörda naturgasbolag och 
om så krävs utvidgas till lämplig regional 
nivå.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Ändringsförslag 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-normen. 
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration 
och faktiska gasflöden liksom till 
produktions- och lagringskapacitet. Det 
beräknade område som avses i bilaga I ska 
om så krävs utvidgas till lämplig regional 
nivå.

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-indikatorn. 
Det beräknade område som avses i bilaga I 
ska fastställas av den behöriga 
myndigheten efter samråd med berörda 
naturgasbolag och ska om så krävs 
utvidgas till lämplig regional nivå. 

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 242
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-normen.
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration 
och faktiska gasflöden liksom till 
produktions- och lagringskapacitet. Det 
beräknade område som avses i bilaga I ska 
om så krävs utvidgas till lämplig regional 

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-indikatorn. 
Det beräknade område som avses i bilaga I 
ska fastställas av den behöriga 
myndigheten efter samråd med berörda 
naturgasbolag och om så krävs utvidgas 
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nivå. till lämplig regional nivå. 

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 
lämplig gemensam metod. Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera 
ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-normen.
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration 
och faktiska gasflöden liksom till 
produktions- och lagringskapacitet. Det 
beräknade område som avses i bilaga I ska 
om så krävs utvidgas till lämplig regional 
nivå.

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-indikatorn. 
Det beräknade område som avses i bilaga I 
ska fastställas av den behöriga 
myndigheten efter samråd med berörda 
naturgasbolag och om så krävs utvidgas 
till lämplig regional nivå. 

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 
lämplig gemensam metod. Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera 
ändamålsenlighet.



PE438.231v01-00 26/92 AM\801978SV.doc

SV

Ändringsförslag 244
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-normen.
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration 
och faktiska gasflöden liksom till 
produktions- och lagringskapacitet. Det 
beräknade område som avses i bilaga I ska 
om så krävs utvidgas till lämplig regional 
nivå.

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-indikatorn. 
Det beräknade område som avses i bilaga I 
ska fastställas av den behöriga 
myndigheten efter samråd med berörda 
naturgasbolag och om så krävs utvidgas 
till lämplig regional nivå. 

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 245
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-normen.
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration och 
faktiska gasflöden liksom till produktions-
och lagringskapacitet. Det beräknade 
område som avses i bilaga I ska om så 
krävs utvidgas till lämplig regional nivå.

3. Den metod som beskrivs i bilaga I ska 
användas för beräkning av N-1-normen.
Den ska ta hänsyn till nätkonfiguration och 
faktiska gasflöden liksom till produktions-
och lagringskapacitet. Det beräknade 
område som avses i bilaga I ska om så 
krävs utvidgas till lämplig regional nivå, 
med beaktande av regionala särdrag.
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Or. en

Ändringsförslag 246
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Att inte ha tillgång till EU:s gasnät 
och att vara beroende av en enda 
leverantör ska betraktas som oförmåga att 
uppfylla N-1-normen.

Or. en

Ändringsförslag 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål till kommissionen rapportera 
bristande uppfyllan av N-1-normen.

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
samråd med berörda naturgasbolag till 
kommissionen rapportera resultaten av sin 
beräkning av N-1-indikatorn i enlighet 
med artikel 13.

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. Den framtida förordningen bör fokusera på 
krav på att medlemsstaterna ska genomföra en grundlig riskbedömning och konsekvensanalys 
och analysera sin egen situation enligt en lämplig gemensam metod.
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Ändringsförslag 248
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål till kommissionen rapportera 
bristande uppfyllan av N-1-normen.

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
samråd med berörda naturgasbolag till 
kommissionen rapportera resultaten av sin 
beräkning av N-1-indikatorn i enlighet 
med artikel 13.

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 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål till kommissionen rapportera 
bristande uppfyllan av N-1-normen.

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
samråd med berörda naturgasbolag till 
kommissionen rapportera resultaten av sin 
beräkning av N-1-indikatorn i enlighet 
med artikel 13.

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 250
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål till kommissionen rapportera 
bristande uppfyllan av N-1-normen.

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
samråd med berörda naturgasbolag till 
kommissionen rapportera resultaten av sin 
beräkning av N-1-indikatorn i enlighet 
med artikel 13.

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

Ändringsförslag 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål till kommissionen rapportera 
bristande uppfyllan av N-1-normen.

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
samråd med berörda naturgasbolag till 
kommissionen rapportera resultaten av sin 
beräkning av N-1-indikatorn i enlighet 
med artikel 13.

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 252
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När det behövs nya 
gränsöverskridande sammanlänkningar 
eller befintliga måste byggas ut ska det 
redan i ett tidigt skede finnas ett nära 
samarbete mellan berörda medlemsstater, 
behöriga myndigheter och 
tillsynsmyndigheterna, såvida dessa inte 
är behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 253
Ioan Enciu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen och de nationella 
myndigheterna ska samordna sina 
metoder för att inleda och genomföra 
pågående projekt för att diversifiera 
gasförsörjningskällor och 
gasförsörjningsvägar, så att befintlig 
infrastruktur förbättras och det 
därigenom blir möjligt att tillämpa 
N-1-normen i krissituationer.

Or. ro

Motivering

Projekt för att diversifiera gasförsörjningsvägar och gasförsörjningskällor är högsta prioritet 
för en tryggad energiförsörjning. Solidaritet mellan medlemsstaterna måste väga tyngre än 
nationella intressen. 
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Ändringsförslag 254
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska om nödvändigt, 
enligt den riskbedömning och 
konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, inom tre år efter 
ikraftträdandet av denna förordning se till 
att det finns nödvändig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna i de
sammanlänkningar där utökad kapacitet 
för flöde i båda riktningarna skulle öka 
försörjningstryggheten, framför allt i en 
krissituation. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inom denna
treårsperiod, enligt den riskbedömning 
och konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

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 
lämplig gemensam metod. Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera 
ändamålsenlighet.
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Ändringsförslag 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska om nödvändigt, 
enligt den riskbedömning och 
konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, inom tre år efter 
ikraftträdandet av denna förordning se till 
att det finns nödvändig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna i de
sammanlänkningar där utökad kapacitet 
för flöde i båda riktningarna skulle öka 
försörjningstryggheten, framför allt i en 
krissituation. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inom denna 
treårsperiod, enligt den riskbedömning 
och konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

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 
lämplig gemensam metod. Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera 
ändamålsenlighet.
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Ändringsförslag 256
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska om nödvändigt, 
enligt den riskbedömning och 
konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, inom tre år efter 
ikraftträdandet av denna förordning se till 
att det finns nödvändig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna i de
sammanlänkningar där utökad kapacitet 
för flöde i båda riktningarna skulle öka 
försörjningstryggheten, framför allt i en 
krissituation. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inom denna 
treårsperiod, enligt den riskbedömning 
och konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

Or. en

Motivering

Nödvändig fysisk kapacitet för transport av gas i båda riktningar i alla sammanlänkningar 
bör inte krävas utan att man först bedömer om det är tekniskt och/eller ekonomiskt möjligt 
eller lämpligt i varje enskilt fall. Undantagsförfarandet enligt förslaget till förordning är ett 
steg i rätt riktning men ger inte någon tillräckligt tydlig ram. 
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Ändringsförslag 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska om nödvändigt, 
enligt den riskbedömning och 
konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, inom tre år efter 
ikraftträdandet av denna förordning se till 
att det finns nödvändig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna i de
sammanlänkningar där utökad kapacitet 
för flöde i båda riktningarna skulle öka 
försörjningstryggheten, framför allt i en 
krissituation. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inom denna 
treårsperiod, enligt den riskbedömning 
och konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

Or. en

Motivering

Nödvändig fysisk kapacitet för transport av gas i båda riktningar i alla sammanlänkningar 
bör inte krävas utan att man först bedömer om det är tekniskt och/eller ekonomiskt möjligt 
eller lämpligt i varje enskilt fall. Undantagsförfarandet enligt förslaget till förordning är ett 
steg i rätt riktning men ger inte någon tillräckligt tydlig ram. 
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Ändringsförslag 258
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska om nödvändigt, 
enligt den riskbedömning och 
konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av kostnader och 
nytta för marknaden, inom tre år efter 
ikraftträdandet av denna förordning se till 
att det finns ständig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna i de
sammanlänkningar där utökad kapacitet 
för flöde i båda riktningarna skulle öka 
försörjningstryggheten, framför allt i en 
krissituation. Bedömningen får ändras om 
omständigheterna förändras. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna treårsperiod, enligt den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
genomförts i enlighet med artikel 8 och 
med beaktande av den tekniska 
genomförbarheten och en ekonomisk 
bedömning av kostnader och nytta för 
marknaden, anpassa överföringssystemen i 
sin helhet så att flöde av gas i båda 
riktningarna blir möjligt.

Or. en

Motivering

Ständig fysisk kapacitet för transport av gas i båda riktningar i alla sammanlänkningar bör 
inte krävas utan att man först bedömer om det är tekniskt och/eller ekonomiskt möjligt eller 
lämpligt. En föregående riskbedömning och konsekvensanalys krävs för att undvika onödiga 
kostnader för slutkunderna. Tvåårsperioden kan efterlevas endast om det krävs mindre 
ändringar av infrastrukturen. Större ändringar, till exempel installation av en ny 
kompressorenhet, tar längre tid.
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Ändringsförslag 259
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska om nödvändigt, 
enligt den riskbedömning och 
konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av alla kostnader 
och all nytta för marknaden, inom tre år
efter ikraftträdandet av denna förordning se 
till att det finns ständig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna i de
sammanlänkningar där utökad kapacitet 
för flöde i båda riktningarna skulle öka 
försörjningstryggheten. Bedömningen får 
ändras om omständigheterna förändras. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna treårsperiod, om det är 
nödvändigt enligt den riskbedömning och 
konsekvensanalys som genomförts i 
enlighet med artikel 8 och med beaktande 
av den tekniska genomförbarheten och en 
ekonomisk bedömning av alla kostnader 
och all nytta för marknaden, anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

Or. el

Motivering

Ständig fysisk kapacitet för transport av gas i båda riktningar i alla sammanlänkningar bör 
inte krävas utan att man först bedömer om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt lämpligt i 
det enskilda fallet. Det behövs en föregående riskbedömning och konsekvensanalys för att 
undvika onödiga kostnader för slutförbrukarna. Att se till att det inom två år finns ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda riktningarna är bara möjligt om det handlar om 
små ändringar av infrastrukturen. Större ändringar kommer att ta längre tid. 
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Ändringsförslag 260
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall då 
kommissionen, till följd av en begäran från 
en behörig myndighet, beslutar att utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna inte 
skulle öka försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Ett sådant beslut får ändras 
om omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 
krävs för att normen för försörjning i 
artikel 7 ska kunna uppfyllas. I fråga om 
befintlig infrastruktur ska varje 
medlemsstat göra en kostnads-
/nyttoanalys för investeringar som 
möjliggör omvända flöden, som ska ligga 
till grund för 
kostnadsfördelningsmekanismen. Hänsyn 
ska även tas till långsiktiga 
försörjningsavtal som redan har 
undertecknats och som innehåller 
särskilda bestämmelser om driften av 
mätstationer vid gränser. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna tvåårsperiod anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 262
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

överföringssystemen ska inom två år efter 
ikraftträdandet av denna förordning se till 
att det finns ständig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna i alla 
sammanlänkningar som av
kommissionen, på förslag av den 
nationella behöriga myndigheten, 
betecknas som sammanlänkningar där 
flöde i båda riktningarna avsevärt skulle 
öka försörjningstryggheten i en eller flera 
medlemsstater. Ett sådant beslut får ändras 
om omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 
krävs för att normen för försörjning i 
artikel 7 ska kunna uppfyllas. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna tvåårsperiod anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.

Or. hu

Motivering

Flöde i båda riktningarna bidrar inte till att förbättra försörjningstryggheten i alla 
sammanlänkningar. Därför bör kommissionen, efter ett förslag från de nationella 
myndigheterna, utse de sammanlänkningar där flöde i båda riktningarna har ett betydande 
mervärde. 

Ändringsförslag 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av 
gas i båda riktningarna, utom i de fall då 

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

för flöde i båda riktningarna ökar
försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat, baserat på en föregående 
kostnads-/nyttoanalys. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 
krävs för att normen för försörjning i 
artikel 7 ska kunna uppfyllas. Om det 
krävs ytterligare investeringar längre 
fram i överföringssystemet ska punkt 7 
även gälla dessa. De behöriga 
myndigheterna ska se till att bedömningen 
av sammanlänkningarna omprövas 
regelbundet om omständigheterna ändras, 
särskilt genom uppdatering av den 
förebyggande åtgärdsplanen på nationell 
nivå.

Or. en

Motivering

Att möjliggöra ständig fysisk kapacitet för transport av gas i båda riktningar i alla 
sammanlänkningar är förenat med avsevärda investeringar. Ändringar av infrastrukturen bör 
därför alltid baseras på en kostnads-/nyttoanalys. 

Ändringsförslag 264
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall då 
kommissionen, till följd av en begäran från 
en behörig myndighet, beslutar att utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna inte 
skulle öka försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Ett sådant beslut får ändras 

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

flöde i båda riktningarna ska uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt och åtminstone ta 
hänsyn till den kapacitet som krävs för att 
normen för försörjning i artikel 7 ska 
kunna uppfyllas. De behöriga 
myndigheterna och kommissionen ska se 
till att bedömningen av 
sammanlänkningarna omprövas 
regelbundet om omständigheterna ändras, 
särskilt genom uppdatering av den 
förebyggande åtgärdsplanen på nationell 
nivå respektive på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 265
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall som 
anges i punkt 5a. Kravet att installera 
kapacitet för flöde i båda riktningarna 
gäller inte rörledningar som 
sammanlänkar produktionskällor, 
LNG-anläggningar eller 
sammanlänkningspunkter med 
distributionsnät, eller om restriktioner i 
fråga om gaskvaliteten omöjliggör flöden 
i båda riktningarna. Nivån på kapaciteten 
för flöde i båda riktningarna ska uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt och åtminstone ta 
hänsyn till den kapacitet som krävs för att 
normen för försörjning i artikel 7 ska 
kunna uppfyllas. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inom denna 
tvåårsperiod anpassa överföringssystemen i 
sin helhet så att flöde av gas i båda 
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riktningarna blir möjligt.

Or. en

Motivering

Det krävs ett förtydligande av det oprecisa och allmänt hållna kravet i kommissionens förslag 
om att möjliggöra flöden i båda riktningarna för alla sammankopplingar. Genom 
ändringsförslaget klargörs att det finns sammankopplingar där utökad kapacitet för flöde i 
båda riktningarna till synes inte skulle öka försörjningstryggheten eller inte skulle vara 
tekniskt möjlig, och sådana bör därför utgå ur förslaget. 

Ändringsförslag 266
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
de sammanlänkningar för transport av gas i 
båda riktningarna där utökad kapacitet för 
flöde i båda riktningarna i
medlemsstaterna skulle öka 
försörjningstryggheten på ett ekonomiskt 
godtagbart sätt. En prövning av den 
tekniska genomförbarheten och en 
kostnadsnyttoanalys ska göras innan 
kommissionen på den behöriga 
myndighetens ansökan fattar ett sådant 
beslut. Nivån på kapaciteten för flöde i 
båda riktningarna ska uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt och åtminstone ta 
hänsyn till den kapacitet som krävs för att 
normen för försörjning i artikel 7 ska 
kunna uppfyllas.

Or. de
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Motivering

På grund av företagens och medlemsstaternas primära ansvarsskyldighet för en säker 
gasförsörjning måste beslutsfriheten angående med vilka åtgärder de uppnår N-1-normen i 
princip stanna hos dem. En schablonmässig skyldighet att inrätta flöde i båda riktningarna 
vid samtliga sammanlänkningar för transport av gas ska avvisas. En enskild prövning av den 
tekniska genomförbarheten och en kritisk kostnadsnyttoanalys ska göras innan något beslut 
fattas om inrättande av transport av gas i båda riktningarna.

Ändringsförslag 267
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
tre år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
de sammanlänkningarna för transport av 
gas i båda riktningarna, utom i de fall då 
kommissionen, till följd av en begäran från 
en behörig myndighet, beslutar att utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna inte 
skulle öka försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat, särskilt med avseende på 
rörledningar som sammanlänkar 
produktionskällor, LNG-anläggningar 
eller sammanlänkningspunkter med 
distributionsnät, eller om restriktioner i 
fråga om gaskvaliteten omöjliggör flöden 
i båda riktningarna. Nivån på kapaciteten 
för flöde i båda riktningarna ska uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt och åtminstone ta 
hänsyn till den kapacitet som krävs för att 
normen för försörjning i artikel 7 ska 
kunna uppfyllas. De behöriga 
myndigheterna och kommissionen ska se 
till att bedömningen av 
sammanlänkningarna omprövas 
regelbundet om omständigheterna ändras, 
särskilt genom uppdatering av den 
förebyggande åtgärdsplanen på nationell 
nivå respektive på unionsnivå.
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Or. en

Ändringsförslag 268
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
tre år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
alla sammanlänkningar för transport av gas 
i båda riktningarna, utom i de fall då 
kommissionen, till följd av en begäran från 
en behörig myndighet, beslutar att utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna inte 
skulle öka försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Ett sådant beslut får ändras 
om omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt; vid 
denna bedömning ska hänsyn tas inte 
bara till strikt ekonomiska aspekter utan 
även till aspekter såsom 
försörjningstrygghet och bidrag till den 
inre marknaden. Under inga 
omständigheter får kapaciteten vara lägre 
än 10 % av den inkommande volymen till 
varje land.

Or. es

Motivering

Även om ”marknaden” måste vara huvudkriteriet för investeringar, finns det anläggningar 
som bör byggas av skäl som inte är strikt ekonomiska, till exempel försörjningstrygghet och 
situationen på marknaden.
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Ändringsförslag 269
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 5a ska de systemansvariga för
överföringssystemen inom två år efter 
ikraftträdandet av denna förordning se till 
att det finns ständig fysisk kapacitet i alla 
sammanlänkningar för transport av gas i 
båda riktningarna, utom i fråga om 
rörledningar som sammanlänkar 
produktionskällor, LNG-anläggningar 
eller sammanlänkningspunkter med 
distributionsnät eller om restriktioner i 
fråga om gaskvaliteten omöjliggör flöden 
i båda riktningarna. Nivån på kapaciteten 
för flöde i båda riktningarna ska uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt och åtminstone ta 
hänsyn till den kapacitet som krävs för att 
normen för försörjning i artikel 7 ska 
kunna uppfyllas. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inom denna 
tvåårsperiod anpassa överföringssystemen i 
sin helhet så att flöde av gas i båda 
riktningarna blir möjligt.

Or. en

Motivering

I vissa fall kommer investeringar i flöden i båda riktningarna inte att öka 
försörjningstryggheten, eller så kan de visa sig oproportionerliga. En nödvändig förutsättning 
för att investeringar ska göras i överföringsinfrastruktur bör därför vara att 
försörjningstryggheten faktiskt ökar. I samband med detta krävs en riskbedömning för att se 
till att bestämmelserna om infrastruktursnormer inte medför investeringar som ligger över 
vad som är rationellt och ekonomiskt försvarbart.
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Ändringsförslag 270
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Motivering

Den föreslagna tvåårsperioden, från och med förordningens ikraftträdande, för att 
möjliggöra ständig fysisk kapacitet i båda riktningarna är tämligen snålt tilltagen. I fråga om 
befintlig infrastruktur bör dessutom varje medlemsstat göra en kostnads-/nyttoanalys för 
investeringar som möjliggör omvända flöden. Resultaten av dessa studier bör diskuteras 
bland berörda parter så att man kan nå en överenskommelse om 
kostnadsfördelningsmekanismen.
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Ändringsförslag 271
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. En behörig myndighet får begära att 
kommissionen ska fatta ett beslut om att 
undanta en viss sammankoppling från 
kravet på flöde i båda riktningarna enligt 
punkt 5. Kommissionen ska bevilja 
undantag om möjliggörandet av flöde i 
båda riktningarna inte skulle öka 
försörjningstryggheten avsevärt i någon 
av de berörda medlemsstaterna, eller om 
investeringskostnaderna är avsevärt högre 
än de potentiella fördelarna för 
försörjningstryggheten i någon av dessa 
medlemsstater. Kommissionen ska ta 
största möjliga hänsyn till resultaten av 
den riskbedömning som den behöriga 
myndigheten ska göra enligt artikel 8.1. 
Ett sådant beslut får ändras om 
omständigheterna förändras.

Or. en

Motivering

I vissa fall kommer investeringar i flöden i båda riktningarna inte att öka 
försörjningstryggheten, eller så kan de visa sig oproportionerliga. En nödvändig förutsättning 
för att investeringar ska göras i överföringsinfrastruktur bör därför vara att 
försörjningstryggheten faktiskt ökar. I samband med detta krävs en riskbedömning för att se 
till att bestämmelserna om infrastruktursnormer inte medför investeringar som ligger över 
vad som är rationellt och ekonomiskt försvarbart.
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Ändringsförslag 272
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kravet på ständig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna ska 
inte gälla om kommissionen på begäran 
av en behörig myndighet beslutar att 
möjliggörandet av flöde i båda 
riktningarna inte skulle öka 
försörjningstryggheten avsevärt i någon 
av de berörda medlemsstaterna, eller om 
investeringskostnaderna är avsevärt högre 
än de potentiella fördelarna för 
försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Kommissionen ska ta största 
möjliga hänsyn till resultaten av den 
riskbedömning som den behöriga 
myndigheten ska göra enligt artikel 8.1. 
Ett sådant beslut får ändras om 
omständigheterna förändras.

Or. en

Motivering

I vissa fall kommer investeringar i flöden i båda riktningarna inte att öka 
försörjningstryggheten, eller så kan de visa sig oproportionerliga. En nödvändig förutsättning 
för investeringar i överföringsinfrastruktur bör därför vara att försörjningstryggheten faktiskt 
ökar. I samband med detta krävs en riskbedömning för att se till att bestämmelserna om 
infrastruktursnormer inte medför investeringar som ligger över vad som är rationellt och 
ekonomiskt försvarbart.

Ändringsförslag 273
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska övervaka 
anläggningen av infrastruktur som 
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avsevärt bidrar till 
försörjningstryggheten. Vid oskäliga 
dröjsmål ska nödvändiga åtgärder vidtas.

Or. es

Motivering

Anläggningar som avsevärt bidrar till försörjningstryggheten och anläggningar som krävs för 
att uppnå det tioprocentsmål för sammanlänkning som nämnts tidigare bör prioriteras. Deras 
uppförande bör övervakas av gemenskapen som skulle kunna ta initiativ vid oskäligt 
dröjsmål.

Ändringsförslag 274
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att ny 
infrastruktur för överföring skapar 
försörjningstrygghet med hjälp av ett 
tillräckligt stort antal anslutningspunkter 
för både ingående och utgående gas, och 
bidrar till utvecklingen av en väl ansluten 
infrastruktur.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella nät för ingångskapacitet och 
överföring kan anpassa de nationella 
gasflödena till ett scenario med avbrott i 
en gasförsörjningsinfrastruktur och 
därigenom avlägsna interna flaskhalsar 
och bidra till utvecklingen av en väl 
ansluten infrastruktur.

Or. en

Motivering

För att trygga försörjningen bör inte bara den återstående infrastrukturen kunna leverera de 
nödvändiga gasvolymerna och därigenom tillgodose den totala efterfrågan i det beräknade 
området, utan även de interna flödena i det nationella nätet bör kunna ändras beroende på 
vilken anslutningspunkt som fallerar, så att efterfrågan kan tillgodoses.
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Ändringsförslag 275
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 
artikel 41.8 i direktiv 2009/73/EG, införa 
lämpliga incitament och inbegripa alla 
kostnader för att effektivt uppfylla
infrastruktursnormen och kostnaderna för 
en ekonomisk, ständig fysisk kapacitet för 
transport av gas i båda riktningarna, och 
undanta dessa kostnader från 
effektivitetsjämförelser. Om kostnader 
uppkommer i fler än en medlemsstat, eller 
i en medlemsstat enbart till gagn för en 
annan medlemsstat, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av kostnaderna. Artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 715/2009 ska 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Den föreslagna förordningen tar inte i tillräcklig grad upp de viktiga frågorna om 
beslutsprocessen för gemensamma investeringar, finansiering av investeringar och 
kostnadsersättning för infrastruktursoperatörer. Även om skälen 10 och 11 samt artikel 6.7 
tar itu med frågorna är de alltför vaga och talar bara om föresatser snarare än om konkreta 
lösningar.

Ändringsförslag 276
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 

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

artikel 41.8 i direktiv 2009/73/EG, ta 
hänsyn till kostnaderna för att uppfylla 
N-1-normen och kostnaderna för ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna. Om kostnader uppkommer i 
fler än en medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av kostnaderna innan något 
investeringsbeslut fattas. Samma sak 
gäller om kostnader som uppkommit i en 
medlemsstat bidrar till att öka 
försörjningstryggheten i en eller flera 
andra medlemsstater. Ett sådant 
investeringsbeslut får fattas först sedan 
dess kostnader och fördelningen av dessa 
godkänts av alla berörda nationella 
tillsynsmyndigheter. Det ska beaktas i
vilken utsträckning varje medlemsstat 
ökar sin försörjningstrygghet genom 
infrastruktursinvesteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 277
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
införa lämpliga incitament och, när de 
godkänner tariffer eller tariffmetoder i 
enlighet med artikel 41.8 i 
direktiv 2009/73/EG, ta hänsyn till 
kostnaderna för att uppfylla N-1-normen 
och kostnaderna för ständig fysisk 
kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna. Om kostnader uppkommer i 
fler än en medlemsstat eller i en 
medlemsstat till gagn för en annan 
medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
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fördelningen av kostnaderna innan något 
investeringsbeslut fattas. Ett sådant 
investeringsbeslut får fattas först sedan 
det godkänts och kostnadsersättningen 
bekräftats efter det att den nationella 
myndigheten begärt detta, med avseende 
på kostnader och fördelningen av dessa 
mellan alla berörda nationella 
tillsynsmyndigheter. Vid 
kostnadsfördelningen mellan dessa 
medlemsstater ska det beaktas i vilken 
utsträckning varje medlemsstat ökar sin 
försörjningstrygghet genom 
investeringen. Artikel 8.1 i förordning 
(EG) nr 715/2009 ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 278
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
ta hänsyn till de kostnader som faktiskt 
uppkommit i samband med åtgärder som 
måste vidtas till följd av denna 
förordning. Om investeringar påverkar
fler än en medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av de kostnader som faktiskt 
uppkommit i en eller flera medlemsstater. 
Artikel 8.1. i förordning (EG) nr 715/2009
ska tillämpas.

Or. en

Motivering

För vissa medlemsstater kan förordningen leda till avsevärda investeringsbehov för ny 
kapacitet, vilket medför stora kostnader och kraftigt påverkar gaspriserna för 
slutförbrukarna. I förslaget till förordning anges inte heller tydligt hur fördelningen av 
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kostnader för regionala investeringar vid regionalt samarbete bör hanteras inom regelverket.

Ändringsförslag 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
ta hänsyn till de kostnader som faktiskt 
uppkommit i samband med åtgärder som 
måste vidtas till följd av denna 
förordning. Om investeringar påverkar
fler än en medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av de kostnader som faktiskt 
uppkommit i en eller flera medlemsstater. 
Artikel 8.1. i förordning (EG) nr 715/2009
skall tillämpas.

Or. en

Motivering

För vissa medlemsstater kan förordningen leda till avsevärda investeringsbehov för ny 
kapacitet, vilket medför stora kostnader och kraftigt påverkar gaspriserna för 
slutförbrukarna. I förslaget till förordning anges inte heller tydligt hur fördelningen av 
kostnader för regionala investeringar vid regionalt samarbete bör hanteras inom regelverket. 

Ändringsförslag 280
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 
artikel 41.8 i direktiv […/…EG], ta hänsyn 
till kostnaderna för att uppfylla 
N-1-normen och kostnaderna för ständig 

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 
artikel 41.8 i direktiv 2009/73/EG, på ett 
öppet och detaljerat sätt ta vederbörlig 
hänsyn till kostnaderna för att uppfylla 
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fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna. Om kostnader uppkommer i 
fler än en medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av kostnaderna. Artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr …/… ska tillämpas.

N-1-normen och kostnaderna för ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna; tarifferna ska avspegla 
kostnaderna på ett tydligt identifierbart 
sätt. Om kostnader uppkommer i fler än en 
medlemsstat ska byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter 
tillsammans med de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av kostnaderna. Artikel 8.1. i 
förordning (EG) nr 715/2009 ska 
tillämpas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 
artikel 41.8 i direktiv 2009/73/EG, på ett 
öppet och detaljerat sätt ta vederbörlig 
hänsyn till kostnaderna för att uppfylla 
N-1-normen och kostnaderna för ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna; tarifferna ska avspegla 
kostnaderna på ett tydligt identifierbart 
sätt. Om kostnader uppkommer i fler än en 
medlemsstat ska byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter 
tillsammans med de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
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fördelningen av kostnaderna. Artikel 8.1. i 
förordning (EG) nr 715/2009 ska 
tillämpas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
när de godkänner tariffer i enlighet med 
artikel 41.8 i direktiv 2009/73/EG, ta 
hänsyn till kostnaderna för att uppfylla 
N-1-normen och kostnaderna för ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna. Om kostnader uppkommer i 
fler än en medlemsstat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av kostnaderna i en eller flera 
medlemsstater. Artikel 8.1. i förordning 
(EG) nr 715/2009 ska tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 283
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Unionens finansiella instrument ska 
användas för att förverkliga målen 
avseende infrastrukturnormer; detta ska 
emellertid inte ersätta nationella åtgärder. 
Kommissionen ska föreslå lämpliga 
finansiella instrument för finansiering av 
sammanlänkningar som inte är 
ekonomiskt hållbara, men som har ett 
tydligt mervärde för en tryggad 
gasförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När den behöriga myndigheten
genomför den riskbedömning och 
konsekvensanalys som anges i artikel 8,
ska den använda en gemensam metod som 
omfattar följande indikatorer för 
försörjningen av gas till medlemsstatens 
skyddade kunder:

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

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

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

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

Motivering

Referensperioden bör inte vara längre än vad som krävs, nämligen en kortare period på 
30 dagar. Detta för att undvika att kostnaderna blir oproportionerliga för kunderna och att 
gasens konkurrenskraft som energi med låga koldioxidutsläpp minskar. Det är tillräckligt 
länge för att återupprätta gasförsörjningen eller vidta kompletterande åtgärder, till exempel 
omvända flöden. I stället för att fastställa obligatoriska EU-normer bör förordningen inriktas 
på krav på att medlemsstaterna ska genomföra grundliga riskbedömningar och 
konsekvensanalyser.

Ändringsförslag 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När den behöriga myndigheten
genomför den riskbedömning och 
konsekvensanalys som anges i artikel 8, 
ska den använda en gemensam metod som 
omfattar följande indikatorer för 
försörjningen av gas till medlemsstatens 
skyddade kunder:

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

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

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

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

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
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would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Ändringsförslag 286
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När den behöriga myndigheten
genomför den riskbedömning och 
konsekvensanalys som anges i artikel 8, 
ska den använda en gemensam metod som 
omfattar följande indikatorer för
försörjningen av gas till medlemsstatens 
skyddade kunder:

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

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

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

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

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.
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Ändringsförslag 287
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När den behöriga myndigheten
genomför den riskbedömning och 
konsekvensanalys som anges i artikel 8, 
ska den använda en gemensam metod som 
omfattar följande indikatorer för 
försörjningen av gas till medlemsstatens 
skyddade kunder:

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Den längsta krisen hittills varade i ca två veckor. I avsaknad av en rimlig ekonomisk 
bedömning av kostnader och nytta för marknaden bör en kortare period på trettio dagar 
användas i förordningen för att undvika att kostnaderna blir oproportionerliga för kunderna 
och att gasens konkurrenskraft som energi med låga koldioxidutsläpp minskar. Sedan den 
stora infrastrukturen för överföring av naturgas till Europa anlades för ungefär fyrtio år 
sedan har ett enda större försörjningsavbrott uppstått och det varade i tretton dagar.

Ändringsförslag 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska vidta 
åtgärder för att säkerställa försörjningen 

1. När den behöriga myndigheten
genomför den riskbedömning och 
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av gas till medlemsstatens skyddade 
kunder

konsekvensanalys som anges i artikel 8, 
ska den använda en gemensam metod som 
omfattar följande indikatorer för 
försörjningen av gas till medlemsstatens 
skyddade kunder:

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Den längsta krisen hittills varade i ca två veckor. I avsaknad av en rimlig ekonomisk 
bedömning av kostnader och nytta för marknaden bör en kortare period på trettio dagar 
användas i förordningen för att undvika att kostnaderna blir oproportionerliga för kunderna 
och att gasens konkurrenskraft som energi med låga koldioxidutsläpp minskar. Sedan den 
stora infrastrukturen för överföring av naturgas till Europa anlades för ungefär fyrtio år 
sedan har ett enda större försörjningsavbrottet uppstått och det varade i tretton dagar.

Ändringsförslag 289
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

Motivering

Det bör vara en primär skyldighet för leverantörerna att se till att försörjningsnormen 
uppfylls. Perioden som omfattas av försörjningsnormen bör inte vara längre än vad som 
krävs, nämligen en kortare period på 30 dagar. Detta för att undvika att kostnaderna blir 
oproportionerliga för kunderna och att gasens konkurrenskraft som energi med låga 
koldioxidutsläpp minskar. De senaste fyrtio åren har ett enda större försörjningsavbrott 
uppstått och det varade i tretton dagar. Trettio dagar är tillräckligt länge för att återupprätta 
gasförsörjningen eller vidta kompletterande åtgärder, till exempel genom omvända flöden.

Ändringsförslag 290
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna eller de berörda 
naturgasbolagen ska vidta åtgärder för att 
säkerställa försörjningen av gas till 
medlemsstatens skyddade kunder

Or. de

Motivering

Syftar till att klargöra 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.

Ändringsförslag 291
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska vidta 
åtgärder för att säkerställa försörjningen 

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

av gas till medlemsstatens skyddade 
kunder

Or. en

Motivering

Att uppfylla försörjningsnormerna bör vara leverantörernas uppgift. Eftersom extra 
kostnader för försörjningsnormerna troligen gör det dyrare för konsumenterna bör den 
period som försörjningsnormen gäller inte vara längre än nödvändigt för att undvika att 
gaspriserna stiger.

Ändringsförslag 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den längsta krisen hittills varade i ca två veckor. I avsaknad av en rimlig ekonomisk 
bedömning av kostnader och nytta för marknaden bör en kortare period på trettio dagar 
användas i förordningen för att undvika att kostnaderna blir oproportionerliga för kunderna 
och att gasens konkurrenskraft som energi med låga koldioxidutsläpp minskar. Sedan den 
stora infrastrukturen för överföring av naturgas till Europa anlades för ungefär fyrtio år 
sedan har ett enda större försörjningsavbrottet uppstått och det varade i tretton dagar.

Ändringsförslag 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vid extremt låga temperaturer under en 
sjudagarsperiod motsvarande den statistiskt 

a) Försörjning vid extremt låga 
genomsnittstemperaturer under en 
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sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod, och

sjudagarsperiod motsvarande den statistiskt 
sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod, och

Or. en

Motivering

Den längsta krisen hittills varade i ca två veckor. I avsaknad av en rimlig ekonomisk 
bedömning av kostnader och nytta för marknaden bör en kortare period på trettio dagar 
användas i förordningen för att undvika att kostnaderna blir oproportionerliga för kunderna 
och att gasens konkurrenskraft som energi med låga koldioxidutsläpp minskar. Sedan den 
stora infrastrukturen för överföring av naturgas till Europa anlades för ungefär fyrtio år 
sedan har ett enda större försörjningsavbrottet uppstått och det varade i tretton dagar.

Ändringsförslag 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den längsta krisen hittills varade i ca två veckor. I avsaknad av en rimlig ekonomisk 
bedömning av kostnader och nytta för marknaden bör en kortare period på trettio dagar 
användas i förordningen för att undvika att kostnaderna blir oproportionerliga för kunderna 
och att gasens konkurrenskraft som energi med låga koldioxidutsläpp minskar. Sedan den 
stora infrastrukturen för överföring av naturgas till Europa anlades för ungefär fyrtio år 
sedan har ett enda större försörjningsavbrottet uppstått och det varade i tretton dagar.

Ändringsförslag 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) under sextio dagar med exceptionellt 
hög efterfrågan på gas motsvarande den 

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

motsvarande den statistiskt sett kallaste 
perioden under en tjugoårsperiod.

Or. en

Motivering

Den längsta krisen hittills varade i ca två veckor. I avsaknad av en rimlig ekonomisk 
bedömning av kostnader och nytta för marknaden bör en kortare period på trettio dagar 
användas i förordningen för att undvika att kostnaderna blir oproportionerliga för kunderna 
och att gasens konkurrenskraft som energi med låga koldioxidutsläpp minskar. Sedan den 
stora infrastrukturen för överföring av naturgas till Europa anlades för ungefär fyrtio år 
sedan har ett enda större försörjningsavbrottet uppstått och det varade i tretton dagar.

Ändringsförslag 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I händelse av ett nödläge enligt 
definitionen i artikel 9.2 ska den behöriga 
myndigheten även, i samarbete med 
naturgasbolagen, vidta åtgärder för att
prioritera försörjningen av gas till 
skyddade kunder under trettio dagar. 
Försörjningen till skyddade kunder ska 
upprätthållas så länge som krävs.

Or. en

Motivering

Artikel 7.2 i förslaget kräver att den behöriga myndigheten försörjer skyddade kunder med 
gas under sextio dagar med exceptionellt hög efterfrågan på gas motsvarande den statistiskt 
sett kallaste perioden under en tjugoårsperiod, även i händelse av kris. En sådan bestämmelse 
kan innebära en skyldighet som kan vara mycket svår eller mycket kostsam för bolagen att 
uppfylla, särskilt om kategorin skyddade kunder inte begränsas till hushållskunder. Detta kan 
leda till att gaspriserna stiger för slutförbrukarna.
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Ändringsförslag 297
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I händelse av ett nödläge enligt 
definitionen i artikel 9.2 ska den behöriga 
myndigheten i samarbete med 
naturgasbolagen prioritera försörjningen 
av gas till skyddade kunder. Försörjningen 
till skyddade kunder ska upprätthållas så 
länge som möjligt.

Or. en

Motivering

Artikel 7.2 kräver att den behöriga myndigheten vidtar åtgärder för att försörja skyddade 
kunder med gas under sextio dagar med exceptionellt hög efterfrågan på gas motsvarande 
den statistiskt sett kallaste perioden under en tjugoårsperiod, även i händelse av kris. En 
sådan bestämmelse kan innebära en skyldighet som kan vara mycket svår eller mycket 
kostsam för bolagen att uppfylla, särskilt om kategorin skyddade kunder inte begränsas till 
hushållskunder. Detta kan leda till att gaspriserna stiger för slutförbrukarna.

Ändringsförslag 298
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Att uppfylla försörjningsnormerna bör vara leverantörernas och de behöriga myndigheternas 
uppgift.

Ändringsförslag 299
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna eller de berörda 
naturgasbolagen ska även vid ett nödläge 
enligt definitionen i artikel 9.2 vidta 
åtgärder för att säkerställa försörjningen av 
gas till skyddade kunder under 
sextio dagar. Medlemsstaten ska bemöda 
sig om att upprätthålla försörjningen till 
skyddade kunder så länge som krävs.

Or. de

Motivering

Syftar till klargörande 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.

Ändringsförslag 300
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De skyldigheter som åläggs 
naturgasbolag för att uppfylla normerna 

utgår
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för försörjning enligt första och 
andra stycket ska vara icke-
diskriminerande och ska inte leda till 
orimlig börda för nya marknadsaktörer 
och små företag.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska EU-normer bör förordningen inriktas på att 
medlemsstaterna måste genomföra grundliga riskbedömningar och konsekvensanalyser enligt 
en lämplig gemensam metod som tillåter medlemsstaten att vid behov ta särskild hänsyn till 
förhållandena i det egna landet. Resultaten ska återges i förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner vars ändamålsenlighet ska granskas. Liknande planer kan också utarbetas på 
regional nivå.

Ändringsförslag 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De skyldigheter som åläggs 
naturgasbolag för att uppfylla normerna 
för försörjning enligt första och 
andra stycket ska vara 
icke-diskriminerande och ska inte leda till 
orimlig börda för nya marknadsaktörer 
och små företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 302
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De skyldigheter som åläggs 
naturgasbolag för att uppfylla normerna 

utgår
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för försörjning enligt första och 
andra stycket ska vara 
icke-diskriminerande och ska inte leda till 
orimlig börda för nya marknadsaktörer 
och små företag.

Or. en

Ändringsförslag 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla 
dessa kriterier på regional nivå eller 
gemenskapsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad
inom det egna territoriet.

4. De behöriga myndigheterna ska få 
beräkna dessa indikatorer på regional nivå 
eller unionsnivå och de ska inte behöva 
beräkna dessa indikatorer endast inom det 
egna territoriet.

Or. en

Ändringsförslag 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla 
dessa kriterier på regional nivå eller 
gemenskapsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad
inom det egna territoriet.

4. De behöriga myndigheterna ska få 
beräkna dessa indikatorer på regional nivå 
eller unionsnivå och de ska inte behöva 
beräkna dessa indikatorer endast inom det 
egna territoriet.

Or. en
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Ändringsförslag 305
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla 
dessa kriterier på regional nivå eller 
gemenskapsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad
inom det egna territoriet.

4. De behöriga myndigheterna ska få 
beräkna dessa indikatorer på regional nivå 
eller unionsnivå och de ska inte behöva 
beräkna dessa indikatorer endast inom det 
egna territoriet.

Or. en

Ändringsförslag 306
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla 
dessa kriterier på regional nivå eller 
gemenskapsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad
inom det egna territoriet.

4. De behöriga myndigheterna ska få 
beräkna dessa indikatorer på regional nivå 
eller unionsnivå och de ska inte behöva 
beräkna dessa indikatorer endast inom det 
egna territoriet.

Or. en
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Ändringsförslag 307
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla dessa 
kriterier på regional nivå eller 
gemenskapsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad 
inom det egna territoriet.

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla dessa 
kriterier på regional nivå, nationell nivå
eller unionsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad 
inom det egna territoriet.

Or. en

Ändringsförslag 308
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla dessa 
kriterier på regional nivå eller 
gemenskapsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad 
inom det egna territoriet.

4. Den behöriga myndigheten ska göra det 
möjligt för naturgasbolag att uppfylla dessa 
kriterier på nationell nivå, regional nivå 
eller gemenskapsnivå och ska inte kräva att 
normerna ska uppfyllas på grundval av 
infrastruktur som enbart är lokaliserad 
inom det egna territoriet.

Or. el

Motivering

Den behöriga myndigheten bör bedöma och utfärda normer för försörjningstrygghet, inte 
bara på regional nivå eller unionsnivå utan även nationellt, med tanke på de olika 
geopolitiska särdragen och diversifieringen av gasmarknaden i varje medlemsstat.
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Ändringsförslag 309
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 310
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Den behöriga myndigheten ska se till att 
förutsättningar skapas för försörjning till 
skyddade kunder utan att detta hindrar den 
inre marknaden för gas från att fungera, 
och till ett pris som respekterar varans 
marknadsvärde. I en krissituation får 
emellertid medlemsstaterna vidta åtgärder
för att hindra oskäliga höjningar av 
gaspriserna för skyddade kunder.

Or. ro

Motivering

I enlighet med artikel 153.2 i EG-fördraget måste åtgärder vidtas för att skydda konsumenten.
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Ändringsförslag 311
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Konsumenter som inte gagnas av 
normerna för försörjning enligt denna 
artikel ska, inom ramen för den 
liberaliserade marknaden, ges skälig 
ersättning för alla förluster på grund av 
avbrott i gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

Inom ramen för förordningen hör inte storskaliga konsumenter till gruppen skyddade kunder 
och de löper därför större risk för att deras gasförsörjning kommer att vara bland den första 
att avbrytas. Man ska därför se till att de ges skälig ersättning för sina förluster inom ramen 
för den liberaliserade marknaden.

Ändringsförslag 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 mars 2011; tolv månader efter 
ikraftträdandet] genomföra en
riskbedömning och konsekvensanalys som 
ska ligga till grund för

a) tillämpa de normer som anges i 
artiklarna 6 och 7,

a) upprättandet av sin medlemsstats 
riskprofil, samtidigt som den beaktar alla 
relevanta nationella och regionala 
omständigheter, 

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) upprättandet av den förebyggande 
åtgärdsplanen i sin medlemsstat,

c) tillämpa olika scenarier med c) upprättandet av krisplanen i sin 
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exceptionellt stor efterfrågan och
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från tredjeland,

medlemsstat.

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband.

I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska ingå tillämpning 
av olika scenarier med exceptionellt stor 
efterfrågan och/eller försörjningsavbrott, 
t.ex. ej fungerande huvudsaklig 
infrastruktur för överföring, lagring, LNG-
anläggningar, och avbrott i försörjningen 
från producenter i tredjeland. Hänsyn ska 
tas till växelverkan och samband mellan 
risker med andra medlemsstater.
Riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska, bland annat, 
grunda sig på de indikatorer som 
fastställs i artiklarna 6.1 och 7.1 i denna 
förordning. I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska den tekniska 
genomförbarheten och en ekonomisk 
utvärdering av kostnaderna och nyttan för 
marknaden beaktas. Detta gäller framför 
allt inför en eventuell utökning på 
nationell nivå av kategorin skyddade 
kunder med andra kunder än 
hushållskunder.

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 
lämplig gemensam metod.

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 återges i förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera deras lämplighet.
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Ändringsförslag 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 mars 2011; tolv månader efter 
ikraftträdandet] genomföra en 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
ska ligga till grund för

a) tillämpa de normer som anges i 
artiklarna 6 och 7,

a) upprättandet av sin medlemsstats 
riskprofil, samtidigt som den beaktar alla 
relevanta nationella och regionala 
omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) upprättandet av den förebyggande 
åtgärdsplanen i sin medlemsstat,

c) tillämpa olika scenarier med 
exceptionellt stor efterfrågan och 
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från tredjeland,

c) upprättandet av krisplanen i sin 
medlemsstat.

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband.

I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska ingå tillämpning 
av olika scenarier med exceptionellt stor 
efterfrågan och/eller försörjningsavbrott, 
t.ex. ej fungerande huvudsaklig 
infrastruktur för överföring, lagring, 
LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från producenter i
tredjeland. Hänsyn ska tas till växelverkan 
och samband mellan risker med andra 
medlemsstater.
Riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska, bland annat, 
grunda sig på de indikatorer som 
fastställs i artiklarna 6.1 och 7.1 i denna 
förordning. I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska den tekniska 
genomförbarheten och en ekonomisk 
utvärdering av kostnaderna och nyttan för 
marknaden beaktas. Detta gäller framför 
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allt inför en eventuell utökning på 
nationell nivå av kategorin skyddade 
kunder med andra kunder än 
hushållskunder.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
läggas på kravet på att medlemsstaterna, utifrån lämpliga gemensamma metoder, ska göra en 
grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta hänsyn till 
nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska återges i form av förebyggande 
åtgärdsplaner och krisplaner som ska granskas för att garantera ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 314
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 mars 2011; tolv månader efter 
ikraftträdandet] genomföra en 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
ska ligga till grund för

a) tillämpa de normer som anges i 
artiklarna 6 och 7,

a) upprättandet av sin medlemsstats 
riskprofil, samtidigt som den beaktar alla 
relevanta nationella och regionala 
omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) upprättandet av den förebyggande 
åtgärdsplanen i sin medlemsstat,

c) tillämpa olika scenarier med 
exceptionellt stor efterfrågan och 
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från tredjeland,

c) upprättandet av krisplanen i sin 
medlemsstat.

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband.

I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska ingå tillämpning 
av olika scenarier med exceptionellt stor 
efterfrågan och/eller försörjningsavbrott, 
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t.ex. ej fungerande huvudsaklig 
infrastruktur för överföring, lagring, 
LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från producenter i
tredjeland. Hänsyn ska tas till växelverkan 
och samband mellan risker med andra 
medlemsstater.

Riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska, bland annat, 
grunda sig på de indikatorer som 
fastställs i artiklarna 6.1 och 7.1 i denna 
förordning. I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska den tekniska 
genomförbarheten och en ekonomisk 
utvärdering av kostnaderna och nyttan för 
marknaden beaktas. Detta gäller framför 
allt inför en eventuell utökning på 
nationell nivå av kategorin skyddade 
kunder med andra kunder än 
hushållskunder.

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 
lämplig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 315
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 mars 2011; tolv månader efter 
ikraftträdandet] genomföra en 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
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gasförsörjning i sin medlemsstat genom 
att

ska ligga till grund för 

a) tillämpa de normer som anges i 
artiklarna 6 och 7,

a) upprättandet av sin medlemsstats 
riskprofil, samtidigt som den beaktar alla 
relevanta nationella och regionala 
omständigheter, 

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) upprättandet av den förebyggande 
åtgärdsplanen i sin medlemsstat,

c) tillämpa olika scenarier med 
exceptionellt stor efterfrågan och 
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i
försörjningen från tredjeland,

c) upprättandet av krisplanen i sin 
medlemsstat. 

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband.

I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska ingå tillämpning 
av olika scenarier med exceptionellt stor 
efterfrågan och/eller försörjningsavbrott, 
t.ex. ej fungerande huvudsaklig 
infrastruktur för överföring, lagring, 
LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från producenter i 
tredjeland. Hänsyn ska tas till 
växelverkan och samband mellan risker 
med andra medlemsstater.
Riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska, bland annat, 
grunda sig på de indikatorer som 
fastställs i artiklarna 6.1 och 7.1 i denna 
förordning. I riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska den tekniska 
genomförbarheten och en ekonomisk 
utvärdering av kostnaderna och nyttan för 
marknaden beaktas. Detta gäller framför 
allt inför en eventuell utökning på 
nationell nivå av kategorin skyddade 
kunder med andra kunder än 
hushållskunder.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
läggas på kravet på att medlemsstaterna, utifrån lämpliga gemensamma metoder, ska göra en 
grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta hänsyn till 
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nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska återges i form av förebyggande 
åtgärdsplaner och krisplaner som ska granskas för att garantera ändamålsenlighet. Liknande 
planer skulle också kunna göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen och varje behörig 
myndighet ska senast [den 30 mars 2011; 
tolv månader efter ikraftträdandet] göra en 
utförlig bedömning av riskerna för en 
tryggad gasförsörjning i EU och i 
medlemsstaten genom att 

a) tillämpa de normer som anges i 
artiklarna 6 och 7,

a) tillämpa den indikator som anges i 
artiklarna 6 och 7,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

c) tillämpa olika scenarier med 
exceptionellt stor efterfrågan och 
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från tredjeland,

c) tillämpa olika scenarier med 
exceptionellt stor efterfrågan och 
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från tredjeland,

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband.

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband.

Or. en

Motivering

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet. Liknande planer 
skulle också kunna göras upp på regional nivå.
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Ändringsförslag 317
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) tillämpa de normer som anges i 
artiklarna 6 och 7,

a) tillämpa de normer som anges i 
artiklarna 6 och 7,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

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

c) tillämpa olika scenarier med 
exceptionellt stor efterfrågan och 
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från tredjeland,

c) tillämpa olika scenarier med 
exceptionellt stor efterfrågan och 
försörjningsavbrott, t.ex. ej fungerande 
huvudsaklig infrastruktur för överföring, 
lagring, LNG-anläggningar, och avbrott i 
försörjningen från tredjeland,

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband.

d) med andra medlemsstater kartlägga 
riskernas växelverkan och samband,
da) beakta den tekniska 
genomförbarheten samt en ekonomisk 
utvärdering av de föreslagna åtgärdernas 
alla kostnader och nytta för marknaden.

Or. en

Motivering

Genom skärpta skyldigheter avseende infrastruktur för medlemsstaterna kan den föreslagna 
förordningen orsaka enorma investeringsbehov för ny kapacitet och omvända flöden, vilket 
medför stora kostnader och kraftigt påverkar gaspriserna för slutförbrukarna. Man måste 
noga utreda de föreslagna åtgärderna för att undvika att nya kapaciteter förblir oanvända, 
vilket skulle orsaka dalande kostnader och prishöjningar för slutkonsumenterna.
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Ändringsförslag 318
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter, bland annat 
användning av gas för fjärrvärme i 
hushåll och för elproduktion samt 
industriverksamhet som är särskilt 
känslig för fluktuationer i försörjningen,

Or. hu

Motivering

I riskbedömningen måste hänsyn tas till alla industrier som är särskilt sårbara för avbrott 
eller fluktuationer i gasförsörjningen. Bedömningen får heller inte bortse från 
gasförsörjningens stora betydelse för fjärrvärmesystem och elproduktion.

Ändringsförslag 319
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter, inbegripet trygg 
el- och fjärrvärmeförsörjning till 
skyddade kunder,

Or. en
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Ändringsförslag 320
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter, inbegripet 
användningen av gas för att 
tillhandahålla el och fjärrvärme till 
skyddade kunder,

Or. en

Motivering

Eftersom gas används som huvudsakligt bränsle för att producera el och värme i flera 
medlemsstater, bör även el- och fjärrvärmeförsörjningen till skyddade kunder beaktas vid 
riskbedömningen.

Ändringsförslag 321
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter, inbegripet 
användningen av gas för att 
tillhandahålla el och fjärrvärme till 
skyddade kunder,

Or. en
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Ändringsförslag 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter, exempelvis 
energimixen, konsumtionsmönstren, 
sammanlänkningen till den inre 
marknaden och säkerhetsfrågor,

Or. en

Motivering

De omständigheter som ska beaktas bör förklaras.

Ändringsförslag 323
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) fastställa alla relevanta nationella, 
regionala och internationella 
omständigheter,

Or. en

Ändringsförslag 324
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaten får i riskbedömningen, 
på grundval av en teknisk och ekonomisk 
analys, fastställa skyldigheter att leverera 
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till andra kunder som är anslutna till 
distributionsnätet för gas än skyddade 
kunder, till exempel skolor och sjukhus, 
på villkor att dessa skyldigheter inte 
påverkar kapaciteten att leverera till 
skyddade kunder i händelse av en kris 
enligt artikel 7.
I en krissituation i unionen eller i en 
region ska gasförsörjningen för dessa 
tillkommande kunder endast vara den 
berörda medlemsstatens ansvar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bör behandlas tillsammans med ändringsförslagen till artikel 2 och 5. 
Begreppet “skyddade kunder” är direkt kopplat till alla medlemsstaters skyldigheter i 
solidaritetens namn. Om en medlemsstat har kapacitet att vidta ytterligare åtgärder för andra 
kunder, bör det tillåtas (se ändringsförslagen till artikel 2 och 5) på villkor att de 
tillkommande skyldigheterna beaktas i riskbedömningen och att de endast är den berörda 
medlemsstatens ansvar.

Ändringsförslag 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
skyldigheterna som avses i denna artikel 
uppfyllas på regional nivå.

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 
lämplig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska därför genomföras av varje medlemsstat enligt 
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en gemensam metod som tillåter medlemsstaten att vid behov ta särskild hänsyn till 
förhållandena i det egna landet. Resultaten ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 326
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
skyldigheterna som avses i denna artikel 
uppfyllas på regional nivå.

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 
lämplig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
skyldigheterna som avses i denna artikel 
uppfyllas på regional nivå.
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Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
läggas på kravet på att medlemsstaterna, utifrån lämpliga gemensamma metoder, ska göra en 
grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta hänsyn till 
nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska återges i form av förebyggande 
åtgärdsplaner och krisplaner som ska granskas för att garantera ändamålsenlighet. Liknande 
planer skulle också kunna göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 328
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 får 
skyldigheterna som avses i denna artikel 
uppfyllas på regional nivå.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska normer för hela EU bör tyngdpunkten i förordningen 
läggas på kravet på att medlemsstaterna, utifrån lämpliga gemensamma metoder, ska göra en 
grundlig riskbedömning och konsekvensanalys, där de samtidigt, vid behov, kan ta hänsyn till 
nationella omständigheter och särdrag. Resultaten ska återges i form av förebyggande 
åtgärdsplaner och krisplaner som ska granskas för att garantera ändamålsenlighet. Liknande 
planer skulle också kunna göras upp på regional nivå.

Ändringsförslag 329
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 

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

och industrikundernas intressen, inbegripet 
relevanta kraftbolag, medlemsstaterna
och tillsynsmyndigheten (där denna inte är 
den behöriga myndigheten) ska samarbeta 
med den behöriga myndigheten och 
tillhandahålla all information som krävs för 
riskbedömningen och 
konsekvensanalysen. När sådan 
information tillhandahålls ska de 
sekretesskrav som gäller för kommersiellt 
känsliga uppgifter respekteras.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska europeiska normer i detta skede bör den framtida 
förordningen fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en grundlig 
riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en lämplig 
gemensam metod.

Ändringsförslag 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 331
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 
lämplig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE438.231v01-00 88/92 AM\801978SV.doc

SV

konsekvensanalysen.

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 
lämplig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och 

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

tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) ska samarbeta och 
tillhandahålla all information som krävs för 
riskbedömningen och 
konsekvensanalysen.

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska europeiska normer i detta skede bör den framtida 
förordningen fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en grundlig 
riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en lämplig 
gemensam metod.

Ändringsförslag 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 
lämplig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.
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Ändringsförslag 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska europeiska normer i detta skede bör den framtida 
förordningen fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en grundlig 
riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en lämplig 
gemensam metod.

Ändringsförslag 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska europeiska normer i detta skede bör den framtida 
förordningen fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en grundlig 
riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en lämplig 
gemensam metod.
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Ändringsförslag 338
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 
lämplig gemensam metod. 

Riskbedömningen och konsekvensanalysen ska 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 ska återges i form av förebyggande åtgärdsplaner 
och krisplaner. Planerna bör granskas för att garantera ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 339
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska europeiska normer i detta skede bör den framtida 
förordningen fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en grundlig 
riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en lämplig 
gemensam metod.
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Ändringsförslag 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I stället för att fastställa obligatoriska europeiska normer i detta skede bör den framtida 
förordningen fokusera på krav på att medlemsstaterna ska genomföra en grundlig 
riskbedömning och konsekvensanalys och analysera sin egen situation enligt en lämplig 
gemensam metod.


