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Ändringsförslag 341
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Krisplanen ska 1. Krisplanerna på nationell nivå och 
unionsnivå ska

Or. en

Ändringsförslag 342
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) definiera naturgasbolagens och 
industrikundernas roller och ansvar samt 
deras samverkan med den behöriga 
myndigheten och eventuellt med 
tillsynsmyndigheten,

(2) definiera naturgasbolagens och 
industrikundernas roller och ansvar, med 
hänsyn till hur de drabbas av eventuella 
gasavbrott och efter att ha genomfört en 
transparent kostnads-nyttoanalys, samt 
deras samverkan med den behöriga 
myndigheten och eventuellt med 
tillsynsmyndigheten,

Or. de

Motivering

För vissa stora företagskunder är det extra viktigt att få en kontinuerlig leverans av naturgas. 
Eftersom det i råvaruproduktionen (t.ex. för glas och kemiska råvaror) ofta är svårt att 
plötsligt gå över till annat bränsle i bivalenta förbränningsanläggningar innebär ett 
leveransavbrott att dessa producenter ofta inte har någon möjlighet att vidta åtgärder, eller 
att man kan agera endast i begränsad omfattning och med ibland stora utgifter. Dessa 
enskilda industrikunders behov bör därför beaktas när man bestämmer vilka åtgärder som 
ska vidtas på efterfrågesidan.

Ändringsförslag 343
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Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) definiera naturgasbolagens och 
industrikundernas roller och ansvar samt 
deras samverkan med den behöriga 
myndigheten och eventuellt med 
tillsynsmyndigheten,

(2) definiera alla marknadsaktörers roller 
och ansvar samt deras samverkan med den 
behöriga myndigheten och eventuellt med 
tillsynsmyndigheten,

Or. en

Ändringsförslag 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) definiera naturgasbolagens och 
industrikundernas roller och ansvar samt 
deras samverkan med den behöriga 
myndigheten och eventuellt med 
tillsynsmyndigheten,

(2) definiera alla marknadsaktörers roller 
och ansvar samt deras samverkan med den 
behöriga myndigheten och eventuellt med 
tillsynsmyndigheten,

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) framträder inte 
längre tydligt och bör därför på nytt föras in i förslaget till förordning. Om 
marknadsmekanismerna inte räcker till för att hantera en pågående kris bör medlemsstaterna 
ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade mekanismer får 
tillämpas parallellt. Det måste finnas fasta modeller för att beräkna kostnaden för 
icke marknadsbaserade åtgärder, och de mekanismer som medverkar till medlingen med 
berörda tredjeländer bör också beskrivas.

Ändringsförslag 345
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Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) definiera den behöriga myndighetens 
roll och ansvar,

(3) föreslå en definition av den behöriga 
myndighetens roll och ansvar; 
medlemsstaterna ska dock även i 
fortsättningen övervaka sin 
försörjningstrygghet och ha rätt att välja 
med vilka arrangemang och instrument 
de vill garantera försörjningstryggheten,

Or. en

Ändringsförslag 346
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) definiera den behöriga myndighetens
roll och ansvar,

(3) definiera roller och ansvar för den 
behöriga myndigheten och övriga 
myndigheter som tilldelats några av de 
uppgifter som avses i artikel 2.2 
andra meningen,

Or. en

Ändringsförslag 347
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) fastställa detaljerade förfaranden för 
varje krisnivå, inbegripet scheman för 
informationsflöden,

(4) fastställa detaljerade förfaranden för 
varje krisnivå, inbegripet scheman för 
informationsflöden, som är förenliga med 



PE438.242v01-00 6/103 AM\802059SV.doc

SV

övriga nationella planer,

Or. en

Ändringsförslag 348
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) utse en krisledare eller en krisgrupp 
och definiera dess roll,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – leden 6–10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) kartlägga hur de marknadsbaserade 
åtgärder som förtecknas i bilaga II bidrar 
till att hantera situationen på 
beredskapsnivån och lindra situationen på 
krisnivån,

(6) kartlägga hur de marknadsbaserade 
åtgärder som förtecknas i bilaga II bidrar 
till att hantera situationen på 
beredskapsnivån och, i den utsträckning 
det går och så länge det är möjligt, lindra 
situationen på krisnivån,

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

(7) på grundval av en tydlig 
kostnadsnyttoanalys kartlägga hur de icke 
marknadsbaserade åtgärder som planeras 
eller som ska genomföras för krisnivån och 
som förtecknas i bilaga III bidrar och 
medför fördelar, och bedöma i vilken 
utsträckning icke marknadsbaserade 
åtgärder krävs för hantering av krisen, 
bedöma effekterna av dem och definiera 
förfaranden för att genomföra dem; icke 
marknadsbaserade åtgärder bör tillgripas 
endast som sistahandsutväg för att 
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garantera en tryggad gasförsörjning,
(8) beskriva mekanismerna för samarbete
med andra medlemsstater för varje 
krisnivå,

(8) beskriva mekanismerna för och 
marknadsaktörernas roll i samarbetet
med andra medlemsstater för varje 
krisnivå,

(8a) beskriva mekanismerna för att inleda 
medling med berörda tredjeländer,

(9) specificera rapporteringskraven för 
naturgasbolagen på beredskaps- och 
krisnivåerna,

(9) specificera rapporteringskraven för 
naturgasbolagen på beredskaps- och 
krisnivåerna,

(10) innehålla en förteckning över i förväg 
fastställda åtgärder för att göra gas 
tillgänglig i en krissituation, inbegripet 
kompensationsförfaranden och 
kommersiella avtal mellan de parter som 
är inblandade i sådana åtgärder. Sådana 
åtgärder får omfatta gränsöverskridande 
avtal mellan medlemsstater och/eller 
naturgasbolag.

(10) i nära samarbete med 
marknadsaktörerna upprätta en 
förteckning över i förväg fastställda 
åtgärder för att göra gas tillgänglig i en 
krissituation.

Or. en

Motivering

Den strategi med tre nivåer som fastställts i direktivet från 2004 för att garantera 
försörjningstryggheten (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen) framträder inte 
längre tydligt och bör därför på nytt föras in i förslaget till förordning. Om 
marknadsmekanismerna inte räcker till för att hantera en pågående kris bör medlemsstaterna 
ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade mekanismer får 
tillämpas parallellt. Det måste finnas fasta modeller för att beräkna kostnaden för 
icke marknadsbaserade åtgärder, och de mekanismer som medverkar till medlingen med 
berörda tredjeländer bör också beskrivas.

Ändringsförslag 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) beskriva mekanismerna för att inleda 
medling med berörda tredjeländer,
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Or. en

Ändringsförslag 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tre huvudsakliga krisnivåerna ska 
vara följande:

2. De tre huvudsakliga krisnivåerna ska 
vara följande:

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och tillförlitlig 
information, som eventuellt framkommit 
genom en mekanism för tidig varning, om 
att en händelse kan inträffa som kommer
att försämra försörjningsvillkoren.

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och tillförlitlig 
information som innebär att 
försörjningsvillkoren kan försämras på 
kort sikt. Marknaden förväntas lösa 
problemet utan ingripande från den 
behöriga myndigheten.

(2) Beredskapsnivå (beredskap): när ett 
avbrott i försörjningen eller en 
exceptionellt hög efterfrågan uppstår, men 
marknaden fortfarande klarar av 
situationen utan den behöriga 
myndighetens ingripande,

(2) Beredskapsnivå (beredskap): när ett 
avbrott i försörjningen eller en 
exceptionellt hög efterfrågan uppstår, men 
dess omfattning inte motiverar en 
krisförklaring enligt punkt 3. Marknaden
förväntas lösa problemet utan den 
behöriga myndighetens ingripande.

(3) Krisnivå (kris): när en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår eller när ett avbrott i 
försörjningen genom eller från den 
största infrastrukturen eller källan 
inträffar och det finns en trolig risk för att 
normen för försörjning till skyddade 
kunder inte längre kan uppfyllas med 
enbart marknadsbaserade instrument.

(3) Krisnivå (kris): när ett avbrott i 
försörjningen eller en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår och det finns bevis för 
att enbart marknadsbaserade mekanismer
inte längre kan garantera försörjningen 
till skyddade kunder. Den behöriga 
myndigheten måste ingripa inom ramen 
för krisplanen. Marknadsbaserade 
mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt i detta 
skede.

Or. en

Motivering

De olika krisnivåerna bör beskrivas i detalj och tydligt särskiljas från varandra så att man 
kan undvika förvirring i en krissituation och för att återinföra den strategi med tre nivåer som 
fastställts i direktivet från 2004 (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen). Under 
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de två första krisnivåerna (tidig varning och beredskap) förväntas marknaden vara fullt 
kapabel att lösa problemet, men under en verklig kris, då det inte längre räcker enbart med 
marknadsmekanismerna för att man ska komma till rätta med situationen, bör 
medlemsstaterna ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt.

Ändringsförslag 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tre huvudsakliga krisnivåerna ska 
vara följande:

2. De tre huvudsakliga krisnivåerna ska 
vara följande:

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och tillförlitlig 
information, som eventuellt framkommit 
genom en mekanism för tidig varning, om 
att en händelse kan inträffa som kommer
att försämra försörjningsvillkoren.

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och tillförlitlig 
information som innebär att 
försörjningsvillkoren kan försämras på 
kort sikt. Marknaden förväntas lösa 
problemet utan ingripande från den 
behöriga myndigheten.

(2) Beredskapsnivå (beredskap): när ett 
avbrott i försörjningen eller en 
exceptionellt hög efterfrågan uppstår, men 
marknaden fortfarande klarar av 
situationen utan den behöriga 
myndighetens ingripande,

(2) Beredskapsnivå (beredskap): när ett 
avbrott i försörjningen eller en 
exceptionellt hög efterfrågan uppstår, men
dess omfattning inte motiverar en 
krisförklaring enligt punkt 3. Marknaden
förväntas lösa problemet utan den 
behöriga myndighetens ingripande.

(3) Krisnivå (kris): när en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår eller när ett avbrott i 
försörjningen genom eller från den 
största infrastrukturen eller källan 
inträffar och det finns en trolig risk för att 
normen för försörjning till skyddade 
kunder inte längre kan uppfyllas med 
enbart marknadsbaserade instrument.

(3) Krisnivå (kris): när ett avbrott i 
försörjningen eller en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår och det finns bevis för 
att enbart marknadsbaserade mekanismer
inte längre kan garantera försörjningen 
till skyddade kunder. Den behöriga 
myndigheten måste ingripa inom ramen 
för krisplanen. Marknadsbaserade 
mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt i detta 
skede.

Or. en
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Motivering

De olika krisnivåerna bör beskrivas i detalj och tydligt särskiljas från varandra för att 
undvika förvirring i en krissituation och för att återinföra den strategi med tre nivåer som 
fastställts i direktivet från 2004 (I: bolagen, II: medlemsstaterna, III: kommissionen). Under 
de två första krisnivåerna (tidig varning och beredskap) förväntas marknaden vara fullt 
kapabel att lösa problemet, men under en verklig kris, då det inte längre räcker enbart med 
marknadsmekanismerna för att man ska komma till rätta med situationen, bör 
medlemsstaterna ingripa. Marknadsbaserade mekanismer och icke marknadsbaserade 
mekanismer får tillämpas parallellt.

Ändringsförslag 353
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tre huvudsakliga krisnivåerna ska 
vara följande:

2. De två huvudsakliga krisnivåerna ska 
vara följande:

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och 
tillförlitlig information, som eventuellt 
framkommit genom en mekanism för tidig 
varning, om att en händelse kan inträffa 
som kommer att försämra 
försörjningsvillkoren.
(2) Beredskapsnivå (beredskap): när ett 
avbrott i försörjningen eller en 
exceptionellt hög efterfrågan uppstår, men 
marknaden fortfarande klarar av 
situationen utan den behöriga 
myndighetens ingripande,

(1) Beredskapsnivå (beredskap): när ett 
avbrott i försörjningen uppstår, men 
marknaden fortfarande klarar av 
situationen utan den behöriga 
myndighetens ingripande.

(3) Krisnivå (kris): när en exceptionellt 
hög efterfrågan uppstår eller när ett 
avbrott i försörjningen genom eller från
den största infrastrukturen eller källan
inträffar och det finns en trolig risk för att 
normen för försörjning till skyddade 
kunder inte längre kan uppfyllas med 
enbart marknadsbaserade instrument.

(2) Krisnivå (kris): när ett avbrott i 
försörjningen genom den största 
infrastrukturen inträffar och det finns en 
trolig risk för att normen för försörjning till 
skyddade kunder inte längre kan uppfyllas 
med enbart marknadsbaserade instrument.

Or. de
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Motivering

Den tidiga varningen verkar överflödig då ett avbrott i försörjningen kan klaras av internt 
hos företagen även på den andra nivån. Staten får ingripa endast som sista utväg när 
naturgasförsörjningen inte längre kan tryggas på marknadsbaserad kommersiell väg.

Ändringsförslag 354
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och tillförlitlig 
information, som eventuellt framkommit 
genom en mekanism för tidig varning, om 
att en händelse kan inträffa som kommer 
att försämra försörjningsvillkoren.

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och tillförlitlig 
information, som eventuellt framkommit 
genom en mekanism för tidig varning, om 
att en händelse kan inträffa som kommer 
att försämra försörjningsvillkoren. Om 
marknaden löser problemet bör inte den 
behöriga myndigheten ingripa.

Or. en

Ändringsförslag 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Krisnivå (kris): när en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår eller när ett avbrott i 
försörjningen genom eller från den största 
infrastrukturen eller källan inträffar och det 
finns en trolig risk för att normen för 
försörjning till skyddade kunder inte längre 
kan uppfyllas med enbart 
marknadsbaserade instrument.

(3) Krisnivå (kris): när en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår, eller när ett avbrott i 
försörjningen genom eller från den största 
infrastrukturen eller källan inträffar, eller
det finns en trolig risk för att normen för 
försörjning till skyddade kunder inte längre 
kan uppfyllas med enbart 
marknadsbaserade instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna och de behöriga 
myndigheter som anges i krisplanen ska 
garantera att gränsöverskridande tillgång 
till avtalad kapacitet i 
lagringsanläggningar upprätthålls för 
avtalsparterna även i en krissituation.
Medlemsstaterna och den behöriga 
myndigheten ska inte vidta någon åtgärd 
som i onödan begränsar det avtalade
gasflödet över gränserna.

Or. en

Motivering

Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan de berörda parterna. Detta är särskilt 
viktigt under mycket svåra kriser som drabbar flera medlemsstater och där de 
marknadsbaserade mekanismerna inte räcker till för att lösa problemet. Handelsavtal bör 
respekteras även under en kris.

Ändringsförslag 357
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 358
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Krisplanen ska även fastställa 
nödvändiga åtgärder som ska vidtas i en 
krissituation för att minska effekterna av 
ett avbrott i gasförsörjningen för skyddade 
kunders el- och fjärrvärmeförsörjning. 

Or. en

Motivering

I många medlemsstater är gas det viktigaste bränslet för att producera el och värme. 
Krisplanen bör således även fastställa nödvändiga åtgärder för att minska de effekter som ett 
avbrott i gasförsörjningen får på el- och fjärrvärmeförsörjningen. Målet bör vara att 
skyddade kunder inte ska drabbas av strömavbrott eller kyla på grund av en gaskris.

Ändringsförslag 359
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Krisplanen ska även fastställa 
nödvändiga åtgärder som ska vidtas i en 
krissituation för att minska effekterna av 
ett avbrott i gasförsörjningen för skyddade 
kunders el- och fjärrvärmeförsörjning. 

Or. en

Ändringsförslag 360
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den behöriga myndigheten kan 
tillkännage krisläge och krisnivå. Den ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen 
och förse den med all nödvändig 
information, särskilt om de åtgärder den 
avser att vidta enligt punkt 1. Den 
behöriga myndigheten ska tillämpa de i 
förväg fastställda åtgärderna i krisplanen.

Or. en

Motivering

De åtgärder som anges i artikel 9.4 och 9.5 bör vara konsekventa och inte omfatta något 
överflödigt, och de steg som behöver vidtas bör redovisas i logisk följd.

Ändringsförslag 361
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan, bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, nationella behöriga myndigheter och ACER), 
verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formellt samråd och samordning med berörda 
parter.

Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga försörjningen. I detta 
syfte bör gruppen regelbundet konsulteras, i enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning.
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Ändringsförslag 363
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen är det bästa forumet för att utvärdera 
gasförsörjningen och kan fungera som en lämplig plattform för samarbetet mellan industrin, 
nationella tjänstemän och kommissionen. Därför bör kommissionen rådfråga gruppen innan 
den tillkännager en krissituation eller vidtar några åtgärder, och dess beslut bör vara 
bindande för kommissionen. Gruppen för samordning av gasförsörjningen bör förstärkas 
genom att utökas med fler representanter för gasindustrin och stora industrikunder.

Ändringsförslag 366



PE438.242v01-00 18/103 AM\802059SV.doc

SV

Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vi välkomnar att gruppen för samordning av gasförsörjningen har behållits i förslaget till 
förordning. Gruppens roll bör vara långt mer än bara rådgivande och kommissionen bör 
därför se till att alla berörda parter görs delaktiga i beslut om gruppens konkreta 
sammansättning. Gruppen har bäst förutsättningar för att utvärdera gasförsörjningen och 
kan fungera som en lämplig plattform för samarbetet mellan industrin, nationella tjänstemän 
och kommissionen. Därför bör kommissionen rådfråga gruppen innan den tillkännager en 
krissituation eller vidtar några åtgärder, och dess beslut bör vara bindande för 
kommissionen.

Ändringsförslag 367
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten ska 
omedelbart informera kommissionen och 
förse den med all nödvändig information 
när den tillkännager någon av krisnivåerna. 
Vid en krissituation som kan medföra en 
vädjan om bistånd från EU och 

4. Den behöriga myndigheten ska 
omedelbart informera kommissionen och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och förse dem med all 
nödvändig information när den tillkännager 
någon av krisnivåerna. Vid en krissituation 
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medlemsstaterna ska den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
utan dröjsmål underrätta kommissionens 
övervaknings- och informationscentrum för 
civilskydd

som kan medföra en vädjan om bistånd 
från EU och medlemsstaterna ska den 
behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten utan dröjsmål underrätta 
kommissionens övervaknings- och 
informationscentrum för civilskydd.

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen har bäst förutsättningar för att utvärdera 
gasförsörjningen och kan fungera som en lämplig plattform för samarbetet mellan industrin, 
nationella tjänstemän och kommissionen. Därför bör kommissionen rådfråga gruppen innan 
den tillkännager en krissituation eller vidtar några åtgärder, och dess beslut bör vara 
bindande för kommissionen. Gruppen bör förstärkas genom att utökas med fler 
representanter för gasindustrin och stora industrikunder.

Ändringsförslag 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om kommissionen av den behöriga 
myndigheten underrättas om att en nivå 
för tidig varning av geopolitiska orsaker 
har tillkännagetts i en medlemsstat, eller 
om en risk för avbrott i gasförsörjningen 
av geopolitiska orsaker har konstaterats, 
eventuellt genom mekanismen för tidig 
varning, ska unionen, företrädd av 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, vidta lämpliga 
diplomatiska åtgärder. Åtgärder som 
vidtas av vice ordföranden/höga 
representanten får inte påverka den inre 
marknadens funktion.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att lämpliga diplomatiska åtgärder så snart som möjligt vidtas gentemot 
transitländer eller tredjeländer som levererar gas, om det finns en risk för avbrott i 
gasförsörjningen av geopolitiska orsaker. Dessa åtgärder får inte påverka den inre 
marknadens funktion.

Ändringsförslag 369
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Vid en krissituation som kan medföra 
en vädjan om bistånd från unionen och 
medlemsstaterna ska den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
utan dröjsmål underrätta kommissionens 
övervaknings- och informationscentrum 
för civilskydd. Kommissionen får 
sammankalla gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

De åtgärder som anges i artikel 9.4 och 9.5 bör vara konsekventa och inte omfatta något 
överflödigt, och de steg som behöver vidtas bör redovisas i logisk följd.

Ändringsförslag 370
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka 
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl 

utgår
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fungerande inre marknad. Kommissionen 
får i synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att 
det inte är, eller inte längre är, motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 371
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka 
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att 
det inte är, eller inte längre är, motiverat.

6. Kommissionen ska inom en vecka 
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen.

Or. el

Motivering

I nuläget kan den här bestämmelsen ge upphov till säkerhetsrelaterade frågor i samband med 
driften av överförings- och distributionssystemen, något som endast är den behöriga 
myndighetens ansvar.

Ändringsförslag 372
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

6. Kommissionen ska inom tre dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge uppfyller kriterierna i punkt 2.

När den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där ett krisläge har 
tillkännagetts beslutar att vidta en åtgärd 
som inte finns angiven i planerna får 
kommissionen kontrollera om det är 
motiverat och huruvida det inte leder till 
orimlig börda för naturgasbolagen och för 
en väl fungerande inre marknad. 
Kommissionen får i synnerhet uppmana 
den behöriga myndigheten att ändra 
åtgärder som leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och att dra tillbaka 
tillkännagivandet av ett krisläge om 
kommissionen bedömer att det inte är, eller 
inte längre är, motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 

6. Kommissionen ska inom tre dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
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naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får rådgöra 
med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen i denna fråga. 
Kommissionen får i synnerhet uppmana 
den behöriga myndigheten att ändra 
åtgärder som leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och att dra tillbaka 
tillkännagivandet av ett krisläge om 
kommissionen bedömer att det inte är, eller 
inte längre är, motiverat.

Or. en

Motivering

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Ändringsförslag 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

6. Kommissionen ska inom fyra dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får rådgöra 
med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen i denna fråga. 
Kommissionen får i synnerhet uppmana 
den behöriga myndigheten att ändra 
åtgärder som leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och att dra tillbaka 
tillkännagivandet av ett krisläge om 
kommissionen bedömer att det inte är, eller 
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inte längre är, motiverat.

Or. en

Motivering

I en krissituation kan en vecka vara för lång tid. I egenskap av expertorgan bestående av 
många olika intressenter (representanter för gasbranschen, ENTSO-G, berörda kunder, 
nationella behöriga myndigheter och ACER) verkar gruppen för samordning av 
gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för diskussioner och erfarenhetsutbyte samt 
formellt samråd och samordning med intresserade parter. Därför bör gruppen underlätta 
samordningen av åtgärder för att trygga försörjningen. Gruppen bör därför regelbundet 
konsulteras av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 375
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

6. Kommissionen ska inom fyra dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får rådgöra 
med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen i denna fråga. 
Kommissionen får i synnerhet uppmana 
den behöriga myndigheten att ändra 
åtgärder som leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och att dra tillbaka 
tillkännagivandet av ett krisläge om 
kommissionen bedömer att det inte är, eller 
inte längre är, motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 376
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inom en vecka
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

6. Kommissionen ska inom 48 timmar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge är motiverat och huruvida det 
inte leder till orimlig börda för 
naturgasbolagen och för en väl fungerande 
inre marknad. Kommissionen får i 
synnerhet uppmana den behöriga 
myndigheten att ändra åtgärder som leder 
till orimlig börda för naturgasbolagen och 
att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 377
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När krisåtgärder vidtas, inbegripet på 
regional nivå eller unionsnivå, ska det
garanteras att naturgasbolag som 
påverkas av åtgärderna får rättvis och 
skälig ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När krisåtgärder vidtas, inbegripet på 
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regional nivå eller unionsnivå, ska det 
garanteras att naturgasbolag som 
påverkas av åtgärderna får rättvis och 
skälig ersättning.

Or. en

Motivering

Rättvis och skälig ersättning till de naturgasbolag som berörs av åtgärderna i en krissituation 
är väl förenligt med det marknadsbaserade och icke diskriminerande tillvägagångssätt som 
ligger till grund för förslaget till förordning.

Ändringsförslag 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När krisåtgärder vidtas, inbegripet på 
regional nivå eller unionsnivå, ska det 
garanteras att naturgasbolag som 
påverkas av åtgärderna får rättvis och 
skälig ersättning.

Or. en

Motivering

Rättvis och skälig ersättning till de naturgasbolag som berörs av åtgärderna i en krissituation 
är väl förenligt med det marknadsbaserade och icke diskriminerande tillvägagångssätt som 
ligger till grund för förslaget till förordning.

Ändringsförslag 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När krisåtgärder vidtas, inbegripet på 
regional nivå eller unionsnivå, ska det 
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garanteras att naturgasbolag som 
påverkas av åtgärderna får rättvis och 
skälig ersättning.

Or. en

Motivering

Rättvis och skälig ersättning till de naturgasbolag som berörs av åtgärderna i en krissituation 
är väl förenligt med det marknadsbaserade och icke diskriminerande tillvägagångssätt som 
ligger till grund för förslaget till förordning.

Ändringsförslag 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När krisåtgärder vidtas, inbegripet på 
regional nivå eller unionsnivå, ska det 
garanteras att naturgasbolag som 
påverkas av åtgärderna får rättvis och 
skälig ersättning.

Or. en

Motivering

Rättvis och skälig ersättning till de naturgasbolag som berörs av åtgärderna i en krissituation 
är väl förenligt med det marknadsbaserade och icke diskriminerande tillvägagångssätt som 
ligger till grund för förslaget till förordning.

Ändringsförslag 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Krisplanen ska uppdateras vartannat 
år med utgångspunkt i resultaten av den 
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riskbedömning som avses i artikel 8.

Or. it

Ändringsförslag 383
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. De tre huvudsakliga krisnivåerna på
unionsnivå ska vara följande: 

(1) Nivå för tidig varning på unionsnivå 
(tidig varning på unionsnivå). 
Kommissionen ska tillkännage tidig 
varning på unionsnivå på begäran av 
minst en behörig myndighet eller när 
minst ett av de villkor för åtgärder som 
anges i artikel 3a.2 uppfylls. Vid tidig 
varning på unionsnivå ska kommissionen 
och den höga representanten begränsa de 
fastställda riskerna med hjälp av 
EU:s yttre energipolitik.
(2) Beredskapsnivå på unionsnivå 
(beredskap på unionsnivå). 
Kommissionen ska tillkännage beredskap 
på unionsnivå på begäran av minst en 
behörig myndighet. Vid beredskap på 
unionsnivå ska kommissionen kräva 
åtgärder för att komma till rätta med 
försörjningsavbrott eller exceptionellt hög 
efterfrågan genom ökad samordning på 
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unionsnivå av de marknadsbaserade 
åtgärder som anges i bilaga II.
(3) Om fler än en behörig myndighet 
tillkännagett krisläge i enlighet med 
artikel 9.6 eller om unionen förlorar mer 
än 10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter uppskattning enligt 
ENTSO-G, ska kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
unionsnivå. Den ska, på begäran av en 
behörig myndighet, tillkännage kris på 
unionsnivå för vissa drabbade geografiska 
regioner som omfattar mer än en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 384
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. Kommissionen ska tillkännage kris på 
unionsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6 eller om 
unionen förlorar mer än 20 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer efter 
beräkning enligt ENTSO-G. Den ska
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat om mer 
än en behörig myndighet från den 
berörda regionen har tillkännagett kris 
eller om den drabbade geografiska 
regionen förlorar mer än 10 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer efter 
beräkning enligt ENTSO-G.

Or. en
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Motivering

Ofta är det effektivast att så långt det är möjligt använda sig av de behöriga på nationell eller 
regional nivå, eftersom dessa aktörer brukar veta mer om problemen och deras konsekvenser 
än kommissionen gör på EU-nivå. Därför bör man förbättra möjligheten att tillkännage en 
regionalt begränsad kris på unionsnivå. Detta gör det samtidigt möjligt att höja tröskeln för 
en EU-omfattande kris på unionsnivå.

Ändringsförslag 385
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
20 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer får kommissionen, efter 
samråd med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, tillkännage att en 
krissituation föreligger på gemenskapsnivå, 
förutsatt att de uteblivna gasimporterna 
inte kan utjämnas genom
marknadsmekanismerna. Den får, på 
begäran av en behörig myndighet och 
efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen,
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. de

Motivering

ENTSO-G kan inte beräkna de uteblivna gasimporterna då de som driver fjärrgasnäten inte 
har denna information eftersom man har separerat överförings- och distributionsnäten. 
Endast de som har importavtal för naturgas känner till dessa värden. Dessutom måste det 
förtydligas hur man ska beräkna 10 % av den dagliga importen till gemenskapen. Vi anser att 
gruppen för samordning av gasförsörjningen är rätt expertgrupp eftersom denna består av 
alla stora intressenter (experter från gasbranschen, ENTSO-G, ACER och myndigheterna).

Ändringsförslag 386
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Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. Kommissionen får, efter samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och utgående från 
resultaten av samrådet, tillkännage att en 
krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå, på begäran av en behörig 
myndighet eller om gemenskapen förlorar 
mer än 10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G och förutsatt att det finns en 
överhängande risk att skyddade kunder 
inte kan försörjas genom 
marknadsmekanismerna eller nationella 
åtgärder. Den får då tillkännage kris på 
gemenskapsnivå för vissa drabbade 
geografiska regioner som omfattar mer än 
en medlemsstat.

Or. de

Motivering

Naturgasens roll i de olika medlemsstaterna, hur utbyggd infrastrukturen är och hur väl 
medlemsstaterna är sammankopplade med grannländerna varierar så mycket att varje 
försörjningsstörning bör diskuteras i en expertgrupp innan åtgärder vidtas. För detta 
ändamål lämpar sig gruppen för samordning av gasförsörjningen, som bör få en mycket mer 
framträdande roll.

Ändringsförslag 387
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om fler än en behörig myndighet, eller 
om den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat som saknar tillträde till 
EU:s gasnät och är helt beroende av en 
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ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

enda gasleverantör, tillkännagett krisläge 
i enlighet med artikel 9.6, eller om 
unionen förlorar mer än 10 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer efter 
uppskattning enligt ENTSO-G, ska
kommissionen tillkännage att en 
krissituation föreligger på unionsnivå. Den 
får, på begäran av en behörig myndighet, 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Om det blir avbrott i gasleveranserna till en medlemsstat måste det tillkännages att en 
krissituation föreligger på unionsnivå. Ett stopp för gasleveranserna till exempelvis Litauen 
skulle aldrig motsvara en förlust på 10 procent av unionens gasimport.

Ändringsförslag 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av minst två behöriga 
myndigheter i den berörda regionen eller 
om unionen förlorar mer än 20 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer jämfört 
med planerade importvolymer efter 
uppskattning enligt ENTSO-G får 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
tillkännage att en krissituation föreligger på
unionsnivå. Den ska, efter samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, tillkännage kris på
unionsnivå om mer än två behöriga 
myndigheter har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.
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Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, relevanta konsumenter, nationella behöriga myndigheter och 
ACER) verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formellt samråd och samordning med berörda 
parter. Krisen nyligen visade att naturgasbolagen utan problem på egen hand kan hantera 
förluster på mer än 10 procent av EU:s gasimport om den nödvändiga infrastrukturen finns. 
Tröskeln på 10 procent bör därför höjas till minst 20 procent. 

Ändringsförslag 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av minst två behöriga 
myndigheter i den berörda regionen eller 
om unionen förlorar mer än 20 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer jämfört 
med planerade importvolymer efter 
uppskattning enligt ENTSO-G får 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
tillkännage att en krissituation föreligger på
unionsnivå. Den ska, efter samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, tillkännage kris på
unionsnivå om mer än två behöriga 
myndigheter har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, relevanta konsumenter, nationella behöriga myndigheter och 
ACER) verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formellt samråd och samordning med berörda 
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parter. Krisen nyligen visade att naturgasbolagen utan problem på egen hand kan hantera 
förluster på mer än 10 procent av EU:s gasimport om den nödvändiga infrastrukturen finns. 
Tröskeln på 10 procent bör därför höjas till 20 procent. 

Ändringsförslag 390
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av minst två behöriga 
myndigheter i den berörda regionen eller 
om unionen förlorar mer än 20 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer jämfört 
med planerade importvolymer efter 
uppskattning enligt ENTSO-G får 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
tillkännage att en krissituation föreligger på
unionsnivå. Den ska, efter samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, tillkännage kris på
unionsnivå om mer än två behöriga 
myndigheter har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen är ett expertorgan som består av berörda 
parter och bör rådfrågas i en krissituation. Krissituation på unionsnivå bör tillkännages bara 
under särskilda omständigheter och på stränga villkor, så att inga sådana tillkännagivanden 
görs i onödan.

Ändringsförslag 391
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av minst två behöriga 
myndigheter i den berörda regionen eller 
om unionen förlorar mer än 10 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer jämfört 
med planerade importvolymer efter 
uppskattning enligt ENTSO-G får 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
tillkännage att en krissituation föreligger på
unionsnivå. Den ska, efter samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, tillkännage kris på
unionsnivå om mer än två behöriga 
myndigheter har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen är ett expertorgan som består av berörda 
parter och bör rådfrågas i en krissituation. Krissituation på unionsnivå bör tillkännages bara 
under särskilda omständigheter och på stränga villkor, så att inga sådana tillkännagivanden 
görs i onödan.

Ändringsförslag 392
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 

1. På begäran av två behöriga myndigheter 
i den berörda regionen eller om unionen
förlorar mer än 10 % av sin dagliga 
gasimport från tredjeländer jämfört med 
planerade importvolymer efter 
uppskattning enligt ENTSO-G får 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
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på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

för samordning av gasförsörjningen,
tillkännage att en krissituation föreligger på
unionsnivå. Den ska, efter samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, tillkännage kris på
unionsnivå om mer än två behöriga 
myndigheter har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt ENTSO-
G får kommissionen tillkännage att en 
krissituation föreligger på gemenskapsnivå. 
Den ska tillkännage kris på 
gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. Om mer än en behörig myndighet har 
tillkännagett kris efter kontroll i enlighet 
med artikel 9.6 eller om unionen förlorar 
en ansenlig del av sin dagliga gasimport 
från tredjeländer efter uppskattning enligt
ENTSO-G och detta inte kan 
kompenseras genom 
marknadsmekanismer, ska kommissionen 
tillkännage att en krissituation föreligger på 
unionsnivå. På begäran av en behörig 
myndighet får den tillkännage kris på
unionsnivå för vissa drabbade geografiska 
regioner som omfattar mer än en 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Krissituation på unionsnivå ska tillkännages endast om nationella och marknadsbaserade 
åtgärder inte räcker till för att kompensera avbrottet i gasförsörjningen.
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Ändringsförslag 394
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer eller mer än 50 % av den 
dagliga gasimporten till en enskild 
medlemsstat, efter beräkning enligt 
ENTSO-G, får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. hu

Motivering

Utöver 10-procentiga importförluster kan det även hända att en medlemsstat går miste om 
hela sin gasimport, utan att detta utlöser någon kris på gemenskapsnivå. Därför är det 
nödvändigt att kommissionen på grundval av solidaritetsprincipen har behörighet att 
tillkännage kris på gemenskapsnivå i alla fall där en enskild medlemsstat utsätts för 
betydande avbrott i sin gasförsörjning.

Ändringsförslag 395
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om unionen förlorar mer än 20 % av 
sin dagliga gasimport från tredjeländer
efter beräkning enligt ENTSO-G får 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
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att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

för samordning av gasförsörjningen,
tillkännage att en krissituation föreligger på
unionsnivå. Den ska tillkännage kris på
unionsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen har bäst förutsättningar för att utvärdera 
gasförsörjningen och kan fungera som en lämplig plattform för samarbetet mellan industrin, 
nationella tjänstemän och kommissionen. Därför bör kommissionen rådfråga gruppen innan 
den tillkännager en krissituation eller vidtar några åtgärder, och dess beslut bör vara 
bindande för kommissionen. Gruppen bör förstärkas genom att utökas med fler 
representanter för gasindustrin och stora industrikunder.

Ändringsförslag 396
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om unionen förlorar mer än 10 % av 
sin dagliga gasimport från tredjeländer
efter beräkning enligt ENTSO-G får 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
tillkännage att en krissituation föreligger på
unionsnivå. Den ska tillkännage kris på
unionsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagett kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på unionsnivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Or. en



AM\802059SV.doc 39/103 PE438.242v01-00

SV

Ändringsförslag 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om gemenskapen förlorar mer än 
10 % av sin dagliga gasimport från 
tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G får kommissionen tillkännage 
att en krissituation föreligger på
gemenskapsnivå. Den ska tillkännage kris 
på gemenskapsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit kris efter 
kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

1. På begäran av en behörig myndighet 
eller om unionen förlorar mer än 10 % av 
sin dagliga gasimport från tredjeländer 
efter beräkning enligt ENTSO-G ska
kommissionen tillkännage att en 
krissituation föreligger på unionsnivå. Den 
ska tillkännage kris på unionsnivå om mer 
än en behörig myndighet har tillkännagett
kris efter kontroll i enlighet med 
artikel 9.6. Den ska tillkännage kris på
unionsnivå för vissa drabbade geografiska 
regioner som omfattar mer än en 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Om en eller flera medlemsstater drabbas av ett avbrott i gasförsörjningen förväntas 
kommissionen inleda insatser på unionsnivå. Kommissionen bör i synnerhet fungera som ett 
politiskt stöd. Med tanke på gasindustrins särdrag kommer de särskilda åtgärderna att ha en 
regional dimension, och det är rimligare att grannländer hjälper varandra än länder från 
olika regioner.

Ändringsförslag 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska sammankalla 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen så snart
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– det finns pålitlig information, som 
eventuellt framkommit genom 
mekanismen för tidig varning, om att 
gasförsörjningen kan vara hotad,
– det tillkännagetts att det i en 
medlemsstat föreligger en krisnivå för 
tidig varning, beredskap eller kris, eller
– det tillkännagetts att en krissituation 
föreligger på unionsnivå.

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen bör sammankallas så tidigt som möjligt vid en 
eventuell kris för att man vid själva krissituationen ska kunna garantera ett effektivt 
informationsutbyte och möjliggöra ett effektivt beslutsfattande. 

Ändringsförslag 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder via gruppen för 
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ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

samordning av gasförsörjningen, vilken 
ska rådfrågas innan beslut fattas. 
Kommissionen ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och samordna 
åtgärderna med avseende på tredjeländer 
via vice ordföranden i 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och 
kommissionsledamoten med ansvar för 
energifrågor. Kommissionen ska
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen. Kommissionen ska organisera 
en sådan krisgrupps uppgifter och 
skyldigheter med beaktande av 
företrädesrätten för gruppen för 
samordning av gasförsörjningen. 
Kommissionen ska se till att gruppen för 
samordning av gasförsörjningen 
regelbundet informeras om arbetet i 
krisgruppen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 401
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som 
berörs av krisen.

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder, dock utan att 
undergräva medlemsstaternas rätt att 
ansvara för sin egen försörjningstrygghet. 
Kommissionen ska framför allt uppmuntra
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och samordna 
åtgärderna med avseende på, och i samråd 
med, tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 402
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen, i samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen,
samordna medlemsstaternas åtgärder. 
Kommissionen ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får, i samråd 
med gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Or. de
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Motivering

Naturgasens roll i de olika medlemsstaterna, hur utbyggd infrastrukturen är och hur väl 
medlemsstaterna är sammankopplade med grannländerna varierar så mycket att varje 
försörjningsstörning bör diskuteras i en expertgrupp innan åtgärder vidtas. För detta 
ändamål lämpar sig gruppen för samordning av gasförsörjningen, som bör få en mycket mer 
framträdande roll.

Ändringsförslag 403
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen ansvara för samordningen 
av de behöriga myndigheternas 
krisåtgärder. Kommissionen ska framför 
allt säkerställa informationsutbyte, 
konsekvens och effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och får 
ansvara för samordningen av åtgärderna 
med avseende på tredjeländer. 
Kommissionen får sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna, dock utan att 
detta påverkar medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar deras 
specifika nationella förhållanden bäst. Snedvridning av konkurrensen och en begränsning av 
medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ måste undvikas.

Ändringsförslag 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen ansvara för samordningen 
av de behöriga myndigheternas 
krisåtgärder. Kommissionen ska framför 
allt säkerställa informationsutbyte, 
konsekvens och effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och får 
ansvara för samordningen av åtgärderna 
med avseende på tredjeländer. 
Kommissionen får sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna, dock utan att 
detta påverkar medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar deras 
specifika nationella förhållanden bäst. Snedvridning av konkurrensen och en begränsning av 
medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ måste undvikas.

Ändringsförslag 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen ansvara för samordningen 
av de behöriga myndigheternas 
krisåtgärder. Kommissionen ska framför 
allt säkerställa informationsutbyte, 
konsekvens och effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och får 
ansvara för samordningen av åtgärderna 
med avseende på tredjeländer. 
Kommissionen får sammankalla en 
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framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna, dock utan att 
detta påverkar medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar deras 
specifika nationella förhållanden bäst. Snedvridning av konkurrensen och en begränsning av 
medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ måste undvikas.

Ändringsförslag 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
samordna de behöriga myndigheternas 
åtgärder. Kommissionen ska framför allt 
säkerställa informationsutbyte, konsekvens 
och effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och samordna 
åtgärderna med avseende på tredjeländer. 
Kommissionen får sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 407
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 
sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
samordna de behöriga myndigheternas 
åtgärder. Kommissionen ska framför allt 
säkerställa informationsutbyte, konsekvens 
och effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och samordna 
åtgärderna med avseende på tredjeländer. 
Kommissionen får sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Or. en

Ändringsförslag 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder. Kommissionen 
ska framför allt säkerställa 
informationsutbyte, konsekvens och 
effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till gemenskapsnivån, och 
samordna åtgärderna med avseende på 
tredjeländer. Kommissionen får 

3. Vid en kris på unionsnivå ska 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen, 
samordna de behöriga myndigheternas 
åtgärder. Kommissionen ska framför allt 
säkerställa informationsutbyte, konsekvens 
och effektivitet i åtgärderna på 
medlemsstatsnivå och regional nivå i 
förhållande till unionsnivån, och samordna 
åtgärderna med avseende på tredjeländer. 
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sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

Kommissionen får sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 409
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att en åtgärd som vidtas 
av en behörig myndighet eller ett 
naturgasbolag är olämplig för hanteringen 
av krisen, eller att den medför allvarlig fara 
i en annan medlemsstat, får kommissionen 
avge ett yttrande till den behöriga 
myndigheten.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom tre dagar efter tillkännagivandet av 
kommissionens uppmaning ändra 
tillvägagångssätt och underrätta 
kommissionen om detta, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.
Om kommissionen inom tre dagar 
beslutar att inte ändra eller dra tillbaka 
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sin uppmaning ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål rätta sig efter 
kommissionens uppmaning.

Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna, dock utan att 
detta påverkar medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar deras 
specifika nationella förhållanden bäst. Snedvridning av konkurrensen och en begränsning av 
medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ måste undvikas.

Ändringsförslag 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att en åtgärd som vidtas 
av en behörig myndighet eller ett 
naturgasbolag är olämplig för hanteringen 
av krisen, eller att den medför allvarlig fara 
i en annan medlemsstat, får kommissionen 
avge ett yttrande till den behöriga 
myndigheten.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom tre dagar efter tillkännagivandet av 
kommissionens uppmaning ändra 
tillvägagångssätt och underrätta 
kommissionen om detta, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.
Om kommissionen inom tre dagar 
beslutar att inte ändra eller dra tillbaka 
sin uppmaning ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål rätta sig efter 
kommissionens uppmaning.
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Or. en

Motivering

Kommissionens befogenheter bör inriktas på att få bästa resultat av åtgärderna, dock utan att 
detta påverkar medlemsstaternas möjligheter att bestämma vilka åtgärder som passar deras 
specifika nationella förhållanden bäst. Snedvridning av konkurrensen och en begränsning av 
medlemsstaternas och europeiska företags projekt och infrastrukturinitiativ måste undvikas.

Ändringsförslag 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom tre dagar efter tillkännagivandet av 
kommissionens uppmaning ändra 
tillvägagångssätt och underrätta 
kommissionen om detta, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.
Om kommissionen inom tre dagar 
beslutar att inte ändra eller dra tillbaka 
sin uppmaning ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål rätta sig efter 
kommissionens uppmaning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 412
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om kommissionen, vid en kris på 
gemenskapsnivå, anser, i samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, att en åtgärd som vidtas 
av en medlemsstat eller ett naturgasbolag 
är olämplig för hanteringen av krisen, eller 
att den medför allvarlig fara i en annan 
medlemsstat, ska kommissionen uppmana 
medlemsstaten eller naturgasbolaget att 
ändra tillvägagångssätt.

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

Medlemsstaten ska inom tre dagar efter 
tillkännagivandet av kommissionens 
uppmaning ändra tillvägagångssätt och 
underrätta kommissionen om detta, eller 
förklara för kommissionen varför den 
motsätter sig uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning.

Om kommissionen inom tre dagar beslutar 
att inte ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning ska den behöriga myndigheten
utan dröjsmål rätta sig efter kommissionens 
uppmaning.

Om kommissionen inom tre dagar beslutar 
att inte ändra eller dra tillbaka sin 
uppmaning ska medlemsstaten utan 
dröjsmål rätta sig efter kommissionens 
uppmaning.

Or. de
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Motivering

Naturgasens roll i de olika medlemsstaterna, hur utbyggd infrastrukturen är och hur väl 
medlemsstaterna är sammankopplade med grannländerna varierar så mycket att varje 
försörjningsstörning bör diskuteras i en expertgrupp innan åtgärder vidtas. För detta 
ändamål lämpar sig gruppen för samordning av gasförsörjningen, som bör få en mycket mer 
framträdande roll.

Ändringsförslag 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att en åtgärd som vidtas 
av en behörig myndighet eller ett 
naturgasbolag är olämplig för hanteringen 
av krisen, eller att den medför allvarlig fara 
i en annan medlemsstat, ska kommissionen 
uppmana den behöriga myndigheten eller 
naturgasbolaget att ändra tillvägagångssätt.
Kommissionens uppmaning ska innehålla 
uppgifter om vilka åtgärder som den 
behöriga myndigheten eller 
naturgasbolaget ska vidta för att få den 
interna gasmarknaden att åter börja 
fungera normalt.

Or. en

Ändringsförslag 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, vid en kris på 
gemenskapsnivå, anser att en åtgärd som 
vidtas av en behörig myndighet eller ett 
naturgasbolag är olämplig för hanteringen 

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

allvarlig fara i en annan medlemsstat, ska 
kommissionen, med vederbörligt 
beaktande av yttrandet från gruppen för 
samordning av gasförsörjningen,
uppmana den behöriga myndigheten att 
ändra tillvägagångssätt.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 415
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att en åtgärd som vidtas 
av en behörig myndighet är olämplig för 
hanteringen av krisen, eller att den medför 
allvarlig fara i en annan medlemsstat, ska 
kommissionen, med vederbörligt 
beaktande av yttrandet från gruppen för 
samordning av gasförsörjningen,
uppmana den behöriga myndigheten att 
ändra tillvägagångssätt.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, relevanta konsumenter, nationella behöriga myndigheter och 
ACER) verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella samråd och samordning med berörda 
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parter.

Ändringsförslag 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att en åtgärd som vidtas 
av en behörig myndighet är olämplig för 
hanteringen av krisen, eller att den medför 
allvarlig fara i en annan medlemsstat, ska 
kommissionen, med vederbörligt 
beaktande av yttrandet från gruppen för 
samordning av gasförsörjningen,
uppmana den behöriga myndigheten att 
ändra tillvägagångssätt.

Or. en

Motivering

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, 
ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Ändringsförslag 417
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

unionsnivå, anser att en åtgärd som vidtas 
av en behörig myndighet eller ett 
naturgasbolag är olämplig för hanteringen 
av krisen, eller att den medför allvarlig fara 
i en annan medlemsstat, ska 
kommissionen, efter samråd med gruppen 
för samordning av gasförsörjningen,
uppmana den behöriga myndigheten eller 
naturgasbolaget att ändra tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 418
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 419
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom tre dagar efter tillkännagivandet av 
kommissionens uppmaning ändra 
tillvägagångssätt och underrätta 

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

kommissionen om detta, eller förklara för 
kommissionen varför den motsätter sig 
uppmaningen. I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 420
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom tre dagar 
beslutar att inte ändra eller dra tillbaka 
sin uppmaning ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål rätta sig efter 
kommissionens uppmaning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 421
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att de åtgärder som 
vidtas av de behöriga myndigheterna eller 
naturgasbolagen är olämpliga för 
hanteringen av krisen, har kommissionen 
rätt att direkt ingripa genom att vidta de 
åtgärder som förtecknas i bilagorna II 
och III för att skyndsamt återställa 
gasförsörjningen till de marknader som 
drabbats. Kommissionen får ingripa 
direkt till dess att den inre gasmarknaden 
åter börjar fungera normalt.
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Kommissionen ska, efter samråd med de 
behöriga myndigheterna, inrätta en 
kompensationsmekanism på unionsnivå 
som grundar sig på ett fördefinierat 
system för beaktande av 
marknadsförhållandena, inklusive 
lämpliga premier för de naturgasbolag 
som tillgängliggjort sina naturgasresurser 
för hanteringen av krisen på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten eller 
naturgasbolaget får aldrig vidta några 
åtgärder som begränsar gasflödet inom den 
inre marknaden.

5. Medlemsstaterna eller den behöriga 
myndigheten får aldrig vidta några åtgärder 
som i onödan begränsar överföringen av 
de totala avtalade mängderna gas över 
gränserna, i enlighet med deras lagenliga 
skyldigheter i hälso-, säkerhets- och 
miljöfrågor.

Or. en

Motivering

Det behövs en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika parterna. Detta är särskilt viktigt 
under allvarliga krisperioder när flera medlemsstater är drabbade och då marknadsbaserade 
mekanismer inte längre räcker till för att lösa situationen. Ändringen syftar även till att 
garantera överensstämmelse mellan artiklarna 10.5 och 9.3 i förslaget till förordning. Det är 
dessutom viktigt att bolagen följer de många lagar som finns på de områden som nämns ovan. 
Nya bestämmelser måste vara förenliga med dessa.

Ändringsförslag 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Vid en kris på unionsnivå ska 
medlemsstaterna se till att 
gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar upprätthålls på 
grundval av befintliga kommersiella avtal,
och inte införa några bestämmelser som i 
onödan begränsar de berörda 
marknadernas tillgång till de totala 
avtalade mängderna gas.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra att tillgången har beviljats på grundval av kommersiella avtal så 
att dessa avtal skyddas. Det behövs en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika parterna. 
Detta är särskilt viktigt under allvarliga krisperioder när flera medlemsstater är drabbade 
och då marknadsbaserade mekanismer inte längre räcker till för att lösa situationen. 
Kommersiella avtal bör respekteras även vid en kris på unionsnivå.

Ändringsförslag 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att de åtgärder som 
vidtas av de behöriga myndigheterna eller 
naturgasbolagen är otillräckliga, har 
kommissionen rätt att direkt ingripa 
genom att vidta de åtgärder som 
förtecknas i bilagorna II och III för att 
återställa gasförsörjningen till de 
marknader som drabbats.
Kommissionen ska, efter samråd med de 
behöriga myndigheterna, inrätta en
kompensationsmekanism på unionsnivå 
som grundar sig på ett fördefinierat 
system för beaktande av 
marknadsförhållandena, inklusive 



PE438.242v01-00 58/103 AM\802059SV.doc

SV

lämpliga premier för de naturgasbolag 
som tillgängliggjort sina naturgasresurser 
för hanteringen av krisen på unionsnivå.

Or. en

Motivering

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored. However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Ändringsförslag 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin, företrädare för 
kommissionen och medarbetare till 
kommissionsledamoten med ansvar för 
energifrågor samt medarbetare till 
vice ordföranden i 
kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik. Gruppen kan 
sammankallas vid behov och ska, i 
samarbete med de gasproducerande 
länderna och transitländerna, övervaka och 
rapportera om gasflödena inom och utanför 
unionen.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 426
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen. Vid urvalet av experter och 
kommissionsföreträdare ska lika hänsyn 
tas till yrkesmässiga aspekter och 
principen om regional balans.

Or. hu

Motivering

Medlemmarna i övervakningsgruppen bör utses enligt principen om regional balans och 
teknisk expertis. Vid hanteringen av regionala försörjningskriser kan experter med nödvändig 
lokal kännedom spela en viktig roll.

Ändringsförslag 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska, med vederbörligt 
beaktande av yttrandet från gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, upprätta 
en permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför unionen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska, med vederbörligt 
beaktande av yttrandet från gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, upprätta 
en permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför unionen.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska, med vederbörligt 
beaktande av yttrandet från gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, upprätta 
en permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför unionen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 430
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Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska, med vederbörligt 
beaktande av yttrandet från gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, upprätta 
en permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 
om gasflödena inom och utanför unionen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 431
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan sammankallas 
vid behov och ska, i samarbete med de 
gasproducerande länderna och 
transitländerna, övervaka och rapportera 

7. Kommissionen ska, efter samråd med 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, upprätta en permanent 
reservlista för en övervakningsgrupp 
bestående av experter från industrin och 
företrädare för kommissionen. Gruppen 
kan sammankallas vid behov och ska, i 
samarbete med de gasproducerande 
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om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

länderna och transitländerna, övervaka och 
rapportera om gasflödena inom och utanför 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 432
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för 
kommissionen. Gruppen kan 
sammankallas vid behov och ska, i 
samarbete med de gasproducerande 
länderna och transitländerna, övervaka och 
rapportera om gasflödena inom och utanför 
gemenskapen.

7. Kommissionen ska upprätta en 
permanent reservlista för en 
övervakningsgrupp bestående av experter 
från industrin och företrädare för samtliga 
medlemsstater. Gruppen kan 
sammankallas vid behov och ska, alltid i 
samarbete med de gasproducerande 
länderna och transitländerna, övervaka och 
rapportera om gasflödena inom och utanför 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 433
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En grupp för samordning av 
gasförsörjningen inrättas i syfte att 
underlätta samordningen av åtgärder för en 
trygg försörjning. Gruppen ska bestå av 
företrädare för de behöriga myndigheterna, 
de nationella tillsynsmyndigheterna om 
dessa inte är en del av de behöriga 
myndigheterna, ACER, ENTSO-G och 
representativa organ för naturgas- och 
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säkerställa dess representativitet samt ska 
vara ordförande i gruppen. Gruppen ska 
fastställa sin arbetsordning.

elbranschen och relevanta konsumenter. 
Kommissionen ska besluta om gruppens 
sammansättning och säkerställa dess 
representativitet samt ska vara ordförande i 
gruppen. Gruppen ska fastställa sin 
arbetsordning.

Or. de

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen spelade en central roll vid den senaste 
naturgaskrisen. Det är definitivt bra om kommissionen kan kontrollera de nationella planerna 
och uppnå en viss grad av harmonisering. Dock bör samordningsgruppen fortfarande spela 
huvudrollen och dess behörighet bör utvidgas.

Ändringsförslag 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen har en viktig roll, och gruppens befogenheter 
omfattar långt mer än bara rådgivning. Gruppen utvärderar t.ex. gasförsörjningssituationen 
och utgör ett lämpligt samarbetsforum för de olika parterna. Gruppen bör därför även bestå 
av företrädare för elkraftsektorn.
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Ändringsförslag 435
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En grupp för samordning av 
gasförsörjningen inrättas i syfte att 
underlätta samordningen av åtgärder för en 
trygg försörjning. Gruppen ska bestå av 
företrädare för samtliga medlemsstater, 
ACER, ENTSO-G och representativa 
organ för berörd industri och relevanta 
konsumenter. Det ska säkerställas att alla 
medlemsstater finns företrädda.

Or. en

Ändringsförslag 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Gruppen ska säkerställa att de berörda 
parter som ingår är representativa med 
hänsyn till de konkreta frågor som rör 
försörjningstryggheten eller, under en 
kris, med avseende på de regioner som 
deltar i krishanteringen.

Or. it

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen bör ha olika sammansättning beroende på vilka 
frågor som behandlas.
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Ändringsförslag 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning föra 
ett nära samarbete med kommissionen,
framför allt i frågor avseende

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning föra 
ett nära samarbete med kommissionen,
framför allt i frågor avseende

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning föra 
ett nära samarbete med kommissionen,
framför allt i frågor avseende

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning föra 
ett nära samarbete med kommissionen,
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framför allt i frågor avseende

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 441
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen spelade en central roll vid den senaste 
naturgaskrisen. Det är definitivt bra om kommissionen kan kontrollera de nationella planerna 
och uppnå en viss grad av harmonisering. Dock bör samordningsgruppen fortfarande spela 
huvudrollen och dess behörighet bör utvidgas.

Ändringsförslag 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hur trygg försörjningen är, d) hur trygg försörjningen är, 
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referensvärden och bedömningsmetoder, referensvärden och risk- och 
konsekvensbedömningsmetoder,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hur trygg försörjningen är, 
referensvärden och bedömningsmetoder,

d) hur trygg försörjningen är, 
referensvärden och risk- och 
konsekvensbedömningsmetoder,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led d



PE438.242v01-00 70/103 AM\802059SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hur trygg försörjningen är, 
referensvärden och bedömningsmetoder,

d) hur trygg försörjningen är, 
referensvärden och risk- och 
konsekvensbedömningsmetoder,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hur trygg försörjningen är,
referensvärden och bedömningsmetoder,

d) hur trygg försörjningen är, 
referensvärden och risk- och 
konsekvensbedömningsmetoder,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 446
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Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) genomförande av planerna, g) genomförande och översyn av de 
förebyggande åtgärdsplanerna och 
krisplanerna,

Or. en

Ändringsförslag 447
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) genomförande av planerna, g) genomförande, översyn och annullering
av planerna,

Or. en

Ändringsförslag 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) genomförande av planerna, g) översyn och genomförande av planerna,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) genomförande av planerna, g) översyn och genomförande av planerna,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) genomförande av planerna, g) översyn och genomförande av planerna,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) genomförande av planerna, g) översyn och genomförande av planerna,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 452
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Endast icke-konfidentiell information 
ska lämnas ut till gruppen för samordning
av gasförsörjningen vid tillämpningen av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 453
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Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.

3. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska hålla möten 
regelbundet.

Or. de

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen spelade en central roll vid den senaste 
naturgaskrisen. Det är definitivt bra om kommissionen kan kontrollera de nationella planerna 
och uppnå en viss grad av harmonisering. Dock bör samordningsgruppen fortfarande spela 
huvudrollen och dess behörighet bör utvidgas.

Ändringsförslag 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Regionala undergrupper av gruppen 
för samordning av gasförsörjningen får 
inrättas med medlemmar från den 
berörda regionen. De regionala 
undergruppernas arbete ska kontrolleras 
av gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

För att nå alla regionala mål i den föreslagna förordningen är det mycket viktigt att alla 
berörda institutioner samt naturgasbolag överväger hur de effektivt kan samarbeta. 
Samordningsgruppens effektivitet kan till exempel kanske stärkas genom möjligheten att 
skapa specifika undergrupper som diskuterar försörjningsfrågor på regional nivå.
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Ändringsförslag 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Endast icke-konfidentiell information 
ska lämnas ut till gruppen för samordning 
av gasförsörjningen vid tillämpningen av 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Om medlemskap i samordningsgruppen innebär att man tvingas lämna ut konfidentiell 
information kan det allvarligt skada företagens kommersiella intressen, göra det svårare att 
genomföra avtal, medföra snedvridningar på marknaden och till och med skada 
försörjningstryggheten (framför allt eftersom det är viktigt att gasleverantörerna i EU har 
kvar sina argument i förhandlingar med externa producenter).

Ändringsförslag 456
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under krisen ska den behöriga 
myndigheten ha daglig tillgång till framför 
allt följande information:

1. Från...*, ska den behöriga myndigheten 
under krisen ha daglig tillgång till framför 
allt följande information:

__________
* EUT, infoga det datum som infaller 
6 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att den behöriga myndigheten under krisen har daglig tillgång till den 
information som finns angiven i artikel 12.1. Eftersom nödvändiga 
datakommunikationskanaler måste inrättas mellan den behöriga myndigheten och 
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marknadsaktörerna för att överföra informationen behövs det en genomförandeperiod på 
sex månader.

Ändringsförslag 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där en produktionsanläggning 
ansluter till nätet, lagring, LNG i mcm/d.

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där ett överföringsnät ansluter 
till en produktionsanläggning,
lagringsanläggning eller LNG-terminal.

Or. en

Ändringsförslag 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där en produktionsanläggning 
ansluter till nätet, lagring, LNG i mcm/d.

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där ett överföringsnät ansluter 
till en produktionsanläggning,
lagringsanläggning eller LNG-terminal.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå. I den text PGNiG föreslår 
specificeras inga volymer men det är uppenbart att gasflödet per timme ska vara i mcm/h och 
inte mcm/d såsom det står i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 459
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där en produktionsanläggning 
ansluter till nätet, lagring, LNG i mcm/d.

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där ett överföringsnät ansluter 
till en produktionsanläggning,
lagringsanläggning eller LNG-terminal.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå.

Ändringsförslag 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där en produktionsanläggning 
ansluter till nätet, lagring, LNG i mcm/d.

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där ett överföringsnät ansluter 
till en produktionsanläggning,
lagringsanläggning eller LNG-terminal.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå.
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Ändringsförslag 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där en produktionsanläggning 
ansluter till nätet, lagring, LNG i mcm/d.

b) Gasflöde per timme vid samtliga 
anslutningspunkter för ingående och 
utgående gas vid landsgränserna liksom vid 
alla ställen där ett överföringsnät ansluter 
till en produktionsanläggning,
lagringsanläggning eller LNG-terminal.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå.

Ändringsförslag 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period, i dagar, under vilken 
skyddade kunder kan räkna med 
försörjning av gas.

c) Den period, i dagar, under vilken 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
förväntas kunna säkras.

Or. en

Ändringsförslag 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period, i dagar, under vilken 
skyddade kunder kan räkna med 
försörjning av gas.

c) Den period, i dagar, under vilken 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
förväntas kunna säkras.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå. I den text PGNiG föreslår 
specificeras inga volymer men det är uppenbart att gasflödet per timme ska vara i mcm/h och 
inte mcm/d såsom det står i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 464
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period, i dagar, under vilken 
skyddade kunder kan räkna med 
försörjning av gas.

c) Den period, i dagar, under vilken 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
förväntas kunna säkras.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå.

Ändringsförslag 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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c) Den period, i dagar, under vilken 
skyddade kunder kan räkna med 
försörjning av gas.

c) Den period, i dagar, under vilken 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
förväntas kunna säkras.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå.

Ändringsförslag 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den period, i dagar, under vilken 
skyddade kunder kan räkna med 
försörjning av gas.

c) Den period, i dagar, under vilken 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
förväntas kunna säkras.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring förtydligas den föreslagna artikel 12.1 b. Dessutom ändras den 
föreslagna artikel 12.1 c så att den harmoniseras med verkligheten på marknaden, där det i 
praktiken endast kommer att finnas goda uppskattningar att tillgå.

Ändringsförslag 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter en krissituation ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål förse 
kommissionen med en detaljerad 
utvärdering av krisen och de genomförda 
åtgärdernas effektivitet, inbegripet en 

5. Efter en krissituation ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål förse 
kommissionen med en detaljerad 
utvärdering av krisen och de genomförda 
åtgärdernas effektivitet, inbegripet en 
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bedömning av krisens ekonomiska 
konsekvenser, effekterna av övergången till 
andra bränslen för utsläppsnivåerna, 
konsekvenserna för elsektorn och biståndet 
till och/eller från gemenskapen och 
medlemsstaterna.

bedömning av krisens ekonomiska 
konsekvenser, effekterna av övergången till 
andra bränslen för utsläppsnivåerna, 
konsekvenserna för elsektorn och biståndet 
till och/eller från unionen och 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
analysera medlemsstaternas bedömningar 
och lägga fram sina resultat, i aggregerad 
form, för gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter en krissituation ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål förse 
kommissionen med en detaljerad 
utvärdering av krisen och de genomförda 
åtgärdernas effektivitet, inbegripet en 
bedömning av krisens ekonomiska 
konsekvenser, effekterna av övergången till 
andra bränslen för utsläppsnivåerna, 
konsekvenserna för elsektorn och biståndet 
till och/eller från gemenskapen och 
medlemsstaterna.

5. Efter en krissituation ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål förse 
kommissionen med en detaljerad 
utvärdering av krisen och de genomförda 
åtgärdernas effektivitet, inbegripet en 
bedömning av krisens ekonomiska 
konsekvenser, effekterna av övergången till 
andra bränslen för utsläppsnivåerna, 
konsekvenserna för elsektorn och biståndet 
till och/eller från unionen och 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
analysera medlemsstaternas bedömningar 
och lägga fram sina resultat, i aggregerad 
form, för gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter en krissituation ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål förse 
kommissionen med en detaljerad 
utvärdering av krisen och de genomförda 
åtgärdernas effektivitet, inbegripet en 
bedömning av krisens ekonomiska 
konsekvenser, effekterna av övergången till 
andra bränslen för utsläppsnivåerna, 
konsekvenserna för elsektorn och biståndet 
till och/eller från gemenskapen och 
medlemsstaterna.

5. Efter en krissituation ska den behöriga 
myndigheten utan dröjsmål förse 
kommissionen med en detaljerad 
utvärdering av krisen och de genomförda 
åtgärdernas effektivitet, inbegripet en 
bedömning av krisens ekonomiska 
konsekvenser, effekterna av övergången till 
andra bränslen för utsläppsnivåerna, 
konsekvenserna för elsektorn och biståndet 
till och/eller från unionen och 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
analysera medlemsstaternas bedömningar 
och lägga fram sina resultat, i aggregerad 
form, för gruppen för samordning av 
gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

I egenskap av expertorgan bestående av många olika intressenter (representanter för 
gasbranschen, ENTSO-G, relevanta konsumenter, nationella behöriga myndigheter och 
ACER) verkar gruppen för samordning av gasförsörjningen vara det lämpligaste forumet för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte samt formella samråd och samordning med berörda 
parter. Därför bör gruppen underlätta samordningen av åtgärder för att trygga 
försörjningen. Gruppen bör därför regelbundet konsulteras av kommissionen i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning.
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Ändringsförslag 470
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
för bedömning av om de är förenliga med 
bestämmelserna om den inre marknaden.

a) Medlemsstaterna ska informera
kommissionen om alla mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
för bedömning av om de är förenliga med 
bestämmelserna om den inre marknaden.

Or. hu

Motivering

Kravet att överlämna avtal ingångna med tredjeländer är problematiskt med hänsyn till 
sekretessen för kommersiellt känslig information.

Ändringsförslag 471
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera 
kommissionen för bedömning av om de är 
förenliga med bestämmelserna om den 
inre marknaden.

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen.
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Or. en

Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
med förordningen.

Ändringsförslag 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera 
kommissionen för bedömning av om de är 
förenliga med bestämmelserna om den 
inre marknaden.

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
med förordningen.

Ändringsförslag 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera 
kommissionen för bedömning av om de är 
förenliga med bestämmelserna om den 
inre marknaden.

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
med förordningen.

Ändringsförslag 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera 
kommissionen för bedömning av om de är 
förenliga med bestämmelserna om den 
inre marknaden.

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
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med förordningen.

Ändringsförslag 475
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna befintliga mellanstatliga avtal 
som slutits med tredjeländer och som 
påverkar utvecklingen av 
gasinfrastrukturen och gasförsörjningen. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
för bedömning av om de är förenliga med 
bestämmelserna om den inre marknaden.

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

Or. en

Ändringsförslag 476
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Kommissionen ska, i samråd med 
medlemsstaterna och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, 
bestämma vilken information som faktiskt 
är relevant för att bedöma hur trygg 
gasförsörjningen är. I detta syfte kan de 
behöriga myndigheterna tillhandahålla
kommissionen följande uppgifter, i 
aggregerad form, avseende kontrakt som 
naturgasbolag i deras respektive 
medlemsstat har ingått med leverantörer i 
tredjeland:

– Löptid och bestämmelser om 
förlängning.

– Löptid och bestämmelser om 
förlängning.
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– Totala avtalade mängder, per år och 
genomsnittlig mängd per månad.

– Totala avtalade mängder, per år och 
genomsnittlig mängd per månad.

– Flexibilitet avseende avtalade mängder, 
inbegripet bestämmelser om 
take-or-pay-åtaganden.
– Avtalade leveransställen. – Avtalade leveransställen.

Or. en

Ändringsförslag 477
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De behöriga myndigheterna ska till
kommissionen anmäla följande uppgifter, i 
aggregerad form, avseende kontrakt som 
naturgasbolag på deras territorium har 
ingått med producenter i tredjeland:

– Löptid och bestämmelser om 
förlängning.

– Löptid.

– Totala avtalade mängder, per år och 
genomsnittlig mängd per månad.

– Tillgängliga avtalade mängder, per 
månad och år och genomsnittlig mängd 
per månad.

– Flexibilitet avseende avtalade mängder, 
inbegripet bestämmelser om 
take-or-pay-åtaganden.
– Avtalade leveransställen. – Avtalade leveransställen.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
med förordningen.

Ändringsförslag 478
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Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De behöriga myndigheterna ska till
kommissionen anmäla följande uppgifter, i 
aggregerad form, avseende kontrakt som 
naturgasbolag på deras territorium har 
ingått med producenter i tredjeland:

– Löptid och bestämmelser om 
förlängning.

– Löptid.

– Totala avtalade mängder, per år och 
genomsnittlig mängd per månad.

– Tillgängliga avtalade mängder, per 
månad och år och genomsnittlig mängd 
per månad.

– Flexibilitet avseende avtalade mängder, 
inbegripet bestämmelser om take-or-pay-
åtaganden.
– Avtalade leveransställen. – Avtalade leveransställen.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
med förordningen.

Ändringsförslag 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De behöriga myndigheterna ska till
kommissionen anmäla följande uppgifter, i 
aggregerad form, avseende kontrakt som 
naturgasbolag på deras territorium har 
ingått med producenter i tredjeland:
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– Löptid och bestämmelser om 
förlängning.

– Löptid.

– Totala avtalade mängder, per år och 
genomsnittlig mängd per månad.

– Tillgängliga avtalade mängder, per 
månad och år och genomsnittlig mängd 
per månad.

– Flexibilitet avseende avtalade mängder, 
inbegripet bestämmelser om take-or-pay-
åtaganden.
– Avtalade leveransställen. – Avtalade leveransställen.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
med förordningen.

Ändringsförslag 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De behöriga myndigheterna ska till
kommissionen anmäla följande uppgifter, i 
aggregerad form, avseende kontrakt som 
naturgasbolag på deras territorium har 
ingått med producenter i tredjeland:

– Löptid och bestämmelser om 
förlängning.

– Löptid.

– Totala avtalade mängder, per år och 
genomsnittlig mängd per månad.

– Tillgängliga avtalade mängder, per 
månad och år och genomsnittlig mängd 
per månad.

– Flexibilitet avseende avtalade mängder, 
inbegripet bestämmelser om take-or-pay-
åtaganden.
– Avtalade leveransställen. – Avtalade leveransställen.

Or. en
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Motivering

I förslaget till förordning efterfrågas information som verkar vara onödig för att säkerställa 
försörjningstryggheten och i stället bara skulle leda till allvarliga sekretessproblem. Genom 
detta ändringsförslag läggs fokus på den information som är användbar för att uppnå målen 
med förordningen.

Ändringsförslag 481
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De behöriga myndigheterna ska till
kommissionen anmäla följande uppgifter
avseende kontrakt som naturgasbolag i 
deras respektive medlemsstat har ingått 
med leverantörer i tredjeland. Uppgifterna 
levereras i aggregerad form, men 
samtidigt med tillräcklig information för 
att kommissionen ska kunna agera.

Or. en

Ändringsförslag 482
Claude Turmes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De behöriga myndigheterna ska till 
kommissionen anmäla följande uppgifter 
avseende kontrakt som naturgasbolag i 
deras respektive medlemsstat har ingått 
med leverantörer i tredjeland:

Or. en

Motivering

Om den behöriga myndigheten ska samla in de uppgifter som nämns i artikel 12.6 b måste det 
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vara obligatoriskt för naturgasbolagen att tillhandahålla den behöriga myndigheten dessa 
uppgifter. I annat fall skulle de behöriga myndigheterna inte ha någon laglig möjlighet att få 
tillgång till sådana uppgifter om naturgasbolagen vägrar lämna ut dem.

Ändringsförslag 483
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b – stycke 1a (nytt) (efter strecksatserna)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att den behöriga myndigheten ska 
kunna genomföra uppgifterna i denna 
punkt måste naturgasbolagen 
tillhandahålla de uppgifter som anges i 
första stycket till den behöriga 
myndigheten, som aggregerar dem.

Or. en

Motivering

Om den behöriga myndigheten ska samla in de uppgifter som nämns i artikel 12.6 b måste det 
vara obligatoriskt för naturgasbolagen att tillhandahålla den behöriga myndigheten dessa 
uppgifter. I annat fall skulle de behöriga myndigheterna inte ha någon laglig möjlighet att få 
tillgång till sådana uppgifter om naturgasbolagen vägrar lämna ut dem.

Ändringsförslag 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de kontroll- och 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
artikel 5 i naturgasdirektivet ska den 
behöriga myndigheten senast den 31 juli 
varje år till kommissionen överlämna en 
rapport innehållande följande uppgifter:

1. Utöver de kontroll- och 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
artikel 5 i naturgasdirektivet ska den 
behöriga myndigheten senast den 31 juli 
varje år till kommissionen överlämna en 
rapport innehållande följande uppgifter: 

a) Beräkning av N-1-indikator och 
uppgifter som krävs för en sådan 

a) Beräkning av N-1-indikator och 
uppgifter som krävs för en sådan 
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beräkning, framsteg när det gäller de 
investeringar som behövs för att uppfylla 
N-1, särskilda svårigheter som länderna 
stött på under genomförandet av nya 
alternativa lösningar.

beräkning.

b) Årliga belopp, varaktighet och 
producentland som regleras i importavtal 
om gasförsörjning.

b) Aggregerade uppgifter om årliga 
belopp, varaktighet och producentland som 
regleras i importavtal om gasförsörjning.

c) Högsta möjliga 
sammanlänkningskapacitet för varje 
anslutningspunkt för ingående och 
utgående gas till och från gassystemen.

c) Högsta möjliga 
sammanlänkningskapacitet för varje 
anslutningspunkt för ingående och 
utgående gas till och från gassystemen.

d) Huvudinnehållet i relevanta 
mellanstatliga avtal som slutits med 
tredjeländer.

d) Huvudinnehållet i relevanta 
mellanstatliga avtal som slutits med 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

Att lämna ut konfidentiell information kan allvarligt skada företagens kommersiella intressen, 
göra det svårare att genomföra avtal, medföra snedvridningar på marknaden och till och med 
skada försörjningstryggheten (framför allt eftersom det är viktigt att gasleverantörerna i EU 
har kvar sina argument i förhandlingar med externa producenter).

Ändringsförslag 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de kontroll- och 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
artikel 5 i naturgasdirektivet ska den 
behöriga myndigheten senast den 31 juli 
varje år offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en rapport 
innehållande följande uppgifter:

1. Utöver de kontroll- och 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
artikel 5 i naturgasdirektivet ska den 
behöriga myndigheten senast den 31 juli 
varje år till kommissionen överlämna en 
rapport innehållande följande uppgifter: 

a) Beräkning av N-1-indikator och 
uppgifter som krävs för en sådan 
beräkning, framsteg när det gäller de 
investeringar som behövs för att uppfylla 
N-1, särskilda svårigheter som länderna 

a) Beräkning av N-1-indikator och 
uppgifter som krävs för en sådan 
beräkning.
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stött på under genomförandet av nya 
alternativa lösningar.

b) Årliga belopp, varaktighet och 
producentland som regleras i importavtal 
om gasförsörjning.

b) Aggregerade uppgifter om årliga 
belopp, varaktighet och producentland som 
regleras i importavtal om gasförsörjning.

c) Högsta möjliga 
sammanlänkningskapacitet för varje 
anslutningspunkt för ingående och 
utgående gas till och från gassystemen.

c) Högsta möjliga 
sammanlänkningskapacitet för varje 
anslutningspunkt för ingående och 
utgående gas till och från gassystemen.

d) Huvudinnehållet i relevanta 
mellanstatliga avtal som slutits med 
tredjeländer.

d) Huvudinnehållet i relevanta 
mellanstatliga avtal som slutits med 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 486
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de kontroll- och 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
artikel 5 i naturgasdirektivet ska den 
behöriga myndigheten senast den 31 juli 
varje år offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en rapport 
innehållande följande uppgifter:

1. Utöver de kontroll- och 
rapporteringsskyldigheter som avses i 
artikel 5 i naturgasdirektivet ska den 
behöriga myndigheten senast den 31 juli 
varje år offentliggöra och till 
kommissionen överlämna en rapport 
innehållande följande icke-aggregerade
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna och 2. De behöriga myndigheterna och 
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kommissionen ska behandla kommersiellt 
känsliga uppgifter konfidentiellt.

kommissionen ska alltid behandla 
kommersiellt känsliga uppgifter, som de 
får vid tillämpningen av denna 
förordning, konfidentiellt.

Or. en

Motivering

Att lämna ut konfidentiell information kan allvarligt skada företagens kommersiella intressen, 
göra det svårare att genomföra avtal, medföra snedvridningar på marknaden och till och med 
skada försörjningstryggheten (framför allt eftersom det är viktigt att gasleverantörerna i EU 
har kvar sina argument i förhandlingar med externa producenter).

Ändringsförslag 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska behandla kommersiellt 
känsliga uppgifter konfidentiellt.

2. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska behandla kommersiellt 
känsliga uppgifter, som de får vid 
tillämpningen av denna förordning,
konfidentiellt.

Or. en

Motivering

Att lämna ut konfidentiell information kan allvarligt skada företagens kommersiella intressen, 
göra det svårare att genomföra avtal, medföra snedvridningar på marknaden och till och med 
skada försörjningstryggheten (framför allt eftersom det är viktigt att gasleverantörerna i EU 
har kvar sina argument i förhandlingar med externa producenter).

Ändringsförslag 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Kommissionen ska införa ett system 
för kontinuerlig övervakning av och 
rapportering om 
gasförsörjningstryggheten som inbegriper 
följande:
a) Utarbetande av årliga rapporter om 
efterlevnaden av reglerna för den inre 
marknaden inom energisektorn, framför 
allt när det gäller insyn och hur företag i 
tredjeländer följer 
EU:s konkurrenslagstiftning, särskilt de 
största leverantörerna och alla deras 
dotterbolag.
b) Utvärdering av hur vertikalt 
integrerade energiföretag från 
tredjeländer påverkar den inre 
marknaden samt av genomförandet av 
principen om ömsesidighet.
c) Lämpliga åtgärder för att förhindra att 
utländska statsägda bolag okontrollerat 
investerar i EU:s energisektor, framför 
allt i överföringsnäten för el och gas.
d) Övervakning av om naturgasavtal 
mellan medlemsstater och tredjeländer 
följer EU:s lagstiftning för den inre 
marknaden. Kommissionen ska se till att 
alla klausuler som fungerar som 
destinationsklausuler utgår i den mån de 
är förbjudna enligt EU:s lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 491
Claude Turmes

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning Övervakning genom 
Europeiska kommissionen

Kommissionen ska kontinuerligt övervaka 
och rapportera om åtgärder för att trygga 
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gasförsörjningen, till exempel genom att 
övervaka att kontroll av 
gasleveranskontrakt mellan 
medlemsstater och tredjeländer, för att 
säkerställa att dessa följer reglerna på 
EU:s inre marknad, tryggar leveranserna 
och är enhetliga med 
konkurrenslagstiftningen.

Kommissionen ska senast den […], efter 
att ha utvärderat de planer den underrättats 
om och efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, utarbeta 
slutsatser om hur försörjningen kan bli 
tryggare på gemenskapsnivå, och till 
Europaparlamentet och rådet rapportera om 
genomförandet av denna förordning. 
Rapporten ska, där så är lämpligt, innehålla 
rekommendationer om förbättringar av 
denna förordning.

Kommissionen ska senast den […], efter 
att ha utvärderat de planer den underrättats 
om och efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, utarbeta 
slutsatser om hur försörjningen kan bli 
tryggare på unionsnivå, och till 
Europaparlamentet och rådet rapportera om 
genomförandet av denna förordning. 
Rapporten ska, där så är lämpligt, innehålla 
rekommendationer om förbättringar av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den […], efter 
att ha utvärderat de planer den underrättats 
om och efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, utarbeta 
slutsatser om hur försörjningen kan bli 
tryggare på gemenskapsnivå, och till 
Europaparlamentet och rådet rapportera om 
genomförandet av denna förordning. 
Rapporten ska, där så är lämpligt, innehålla 
rekommendationer om förbättringar av 
denna förordning.

Kommissionen ska senast den […], efter 
att ha utvärderat de planer den underrättats 
om och efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, utarbeta 
slutsatser om hur försörjningen kan bli 
tryggare på unionsnivå, och till 
Europaparlamentet och rådet rapportera om 
genomförandet av denna förordning. 
Rapporten ska, där så är lämpligt, innehålla 
rekommendationer om förbättringar av 
denna förordning. Kommissionen får, 
utifrån risk- och 
konsekvensbedömningarna och de planer 
från medlemsstaterna som dessa leder till, 
upprätta ett arbetsprogram för att bedöma 
behovet och genomförbarheten av 
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bindande gemensamma standarder för att 
trygga försörjningen.

Or. en

Motivering

Den föreslagna metoden kan till slut öppna för att undersöka möjligheterna att införa en mer 
normativ metod med bindande gemensamma europeiska standarder för en tryggad 
försörjning. Sådana standarder måste bygga på gedigna konsekvensbedömningar, leda till 
proportionella åtgärder som även är tekniskt och ekonomiskt genomförbara samt behålla ett 
tillräckligt spelrum för att kunna ta hänsyn till särskilda nationella och/eller regionala 
intressen.

Ändringsförslag 493
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den […], efter 
att ha utvärderat de planer den underrättats 
om och efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, utarbeta 
slutsatser om hur försörjningen kan bli 
tryggare på gemenskapsnivå, och till 
Europaparlamentet och rådet rapportera om 
genomförandet av denna förordning. 
Rapporten ska, där så är lämpligt, innehålla 
rekommendationer om förbättringar av 
denna förordning.

Kommissionen ska senast den […], efter 
att ha utvärderat de planer den underrättats 
om och efter samråd med gruppen för 
samordning av gasförsörjningen, utarbeta 
slutsatser om hur försörjningen kan bli 
tryggare på unionsnivå, och till 
Europaparlamentet och rådet rapportera om 
genomförandet av denna förordning. För 
att de medlemsstater som har brister i 
infrastrukturen ska kunna uppfylla 
N-1-normen ska kommissionen övervaka 
hur sammanlänkningen av marknaderna 
fortskrider och, efter att ha rådfrågat 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, föreslå sätt att förbättra 
läget på marknaden. Rapporten ska, där så 
är lämpligt, innehålla rekommendationer 
om förbättringar av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 494
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Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

BILAGA I: BERÄKNING AV N-1-INDIKATORN

1. Beräkning av N-1-indikatorn

N-1-indikatorn anger i vilken utsträckning gasinfrastrukturen har försörjningskapacitet för
högsta möjliga efterfrågan i det beräknade området vid avbrott hos den största 
infrastrukturen.

Med beräknat område avses det geografiska område för vilket tillämpningen av 
N-1-indikatorn beräknas.

Den tekniska kapaciteten1 hos hela den återstående tillgängliga infrastrukturen för 
gasförsörjning vid avbrott hos den största infrastrukturen bör minst motsvara den totala 
efterfrågan på gas i det beräknade området under sextio dagar med exceptionellt hög 
efterfrågan på gas motsvarande den statistiskt sett kallaste perioden under en 
tjugoårsperiod. N-1-indikatorn ska, enligt nedanstående beräkningsmetod, motsvara minst 
100 %.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Definitioner för beräkningen av N-1-indikatorn:

Definitioner för försörjningssidan

IPm – högsta möjliga tekniska kapacitet hos rörledningar för import (mcm/d): summan av 
högsta möjliga tekniska kapacitet hos rörledningar för gas som försörjer det beräknade 
området med gas.

Pm – högsta möjliga produktionskapacitet (mcm/d): högsta möjliga sammanlagda 
produktionstakt i det beräknade området för alla anläggningar för produktion av gas, med 
beaktande av kritiska aspekter som t.ex. ökad utvinning.

Sm – krisförsörjning (mcm/d): det största möjliga uttag ur alla lager som är möjligt per dag 
i det beräknade området under det sextio dagar långa avbrottet. Detta värde kan fastställas 
                                               
1 Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… om villkor för tillträde till överföringsnät 
för naturgas och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, artikel 2.18 – teknisk kapacitet avser den 
största möjliga fasta kapacitet som den systemansvarige för överföringssystemet kan tillhandahålla 
nätanvändarna med beaktande av systemets funktionsduglighet och överföringsnätets tekniska drift.
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genom att kombinera uttagen ur de olika typer av lager som används i det beräknade 
området under sextiodagarsperioden.

LNGm – högsta möjliga LNG-anläggningskapacitet (mcm/d): summan av högsta möjliga 
kapacitet vid samtliga LNG-anläggningar för kondensering av naturgas eller import, 
lossning, stödtjänster, tillfällig lagring och återförgasning av LNG, med beaktande av 
kritiska aspekter som högsta möjliga tillgängliga fartygs- och lagringskapacitet och teknisk 
kapacitet för försörjning av systemet, för tillhandahållande av gas till det beräknade 
området under en sextiodagarsperiod.

Im – kapaciteten hos den största gasinfrastrukturen (mcm/d), som försörjer det beräknade 
området med den största andelen gas.

Om det beräknade området tillhandahåller överföringskapacitet från mer än en rörledning 
eller anslutningspunkt och det inte är den största infrastrukturen (Ipm ≠ Im) ska det 
beräknade områdets återstående överföringskapacitet subtraheras i täljaren.

Tout – överföringens utflödeskapacitet (mcm/d): summan av återstående teknisk kapacitet 
för överföring av gas via det beräknade området vid avbrott i den största infrastrukturen.

Beräkning av efterfrågan

Dmax – kapacitet att tillfredsställa det beräknade områdets efterfrågan på gas per dag vid 
exceptionellt hög efterfrågan på gas motsvarande den statistiskt sett kallaste dagen under 
en tjugoårsperiod.

Ändringsförslag

BILAGA I: BERÄKNING AV N-1-FORMELN

1. Definition av N-1-formeln

N-1-formeln anger i vilken utsträckning gasinfrastrukturen har teknisk försörjningskapacitet1

att möta hela efterfrågan i det beräknade området vid avbrott hos den största enskilda 
gasinfrastrukturen, under en dag med exceptionellt hög efterfrågan på gas, dvs. en dag som 
statistiskt sett inträffar en gång på tjugo år.

Gasinfrastruktur innefattar överföringsnätet för naturgas samt produktions-, LNG- och 
lagringsanläggningar som är anslutna till det beräknade området.  

Den tekniska kapaciteten hos hela den återstående tillgängliga infrastrukturen för 
gasförsörjning vid avbrott hos den största enskilda gasinfrastrukturen bör minst motsvara 
summan av den totala dagliga efterfrågan på gas i det beräknade området under en dag med 
exceptionellt hög efterfrågan på gas, som statistiskt sett inträffar en gång på tjugo år. 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till överföringsnät för 
naturgas och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, artikel 2.18 – teknisk kapacitet avser den största 
möjliga fasta kapacitet som den systemansvarige för överföringssystemet kan tillhandahålla nätanvändarna med 
beaktande av systemets funktionsduglighet och överföringsnätets tekniska drift.
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Resultaten av N-1-formeln ska, enligt nedanstående beräkningsmetod, motsvara minst 
100 %.

2. Beräkningsmetod för N-1-formeln

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definitioner av parametrarna för NI-formeln:

Med beräknat område avses det geografiska område för vilket N-1-formeln beräknas. Det 
beräknade området kan vara på nationell eller regional nivå.

Definitioner för efterfrågesidan

Dmax – den totala dagliga efterfrågan på gas (i mcm/d) i det beräknade området under en 
dag med exceptionellt hög efterfrågan på gas, dvs. en dag som statistiskt sett inträffar en 
gång på tjugo år.

Definitioner för försörjningssidan

EPm – anslutningspunkternas tekniska kapacitet (i mcm/d): summan av den tekniska 
kapaciteten, inklusive kapaciteten för omvända flöden, vid alla anslutningspunkter som har 
kapacitet att leverera gas inom det beräknade området.

Pm – maximal produktionskapacitet (i mcm/d): summan av den maximala dagliga 
produktionskapaciteten från alla gasproducerande anslutningspunkter i det beräknade 
området.

Sm – krisförsörjning (i mcm/d): summan av det maximala dagliga uttaget från 
lagringsanläggningar i det beräknade området, med hänsyn till deras respektive fysiska 
egenskaper.

LNGm – maximal LNG-kapacitet (i mcm/d): summan av den maximala tekniska 
utgångskapaciteten vid samtliga LNG-anläggningar i det beräknade området, med 
beaktande av kritiska aspekter som lossning, stödtjänster, tillfällig lagring, återförgasning 
av LNG samt teknisk utgångskapacitet till systemet.

Im – Den tekniska kapaciteten hos den största gasinfrastrukturen (i mcm/d) med den 
största enskilda kapaciteten att försörja det beräknade området.

Or. en
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Ändringsförslag 495
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga II – förteckning 1 Infrastruktursidan (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastruktursidan
• Ökade överföringsflöden och omvända 
flöden
• LNG-terminal (ökad lagrings- och 
återförgasningskapacitet)
• Gastransportsystem (kommersiella och 
strategiska)

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget till förordning fokuserar man på två olika sätt att trygga 
försörjningen: normer för infrastruktur (N-1) och normer för försörjning. Infrastruktur-, 
leverans- och efterfrågeåtgärder är lämpliga verktyg för en tryggad försörjning.

Ändringsförslag 496
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga II – förteckning 1 Försörjningssidan – punktsats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• LNG-anläggningskapacitet och högsta 
möjliga kapacitet för försörjning av 
systemet

utgår

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget till förordning fokuserar man på två olika sätt att trygga 
försörjningen: normer för infrastruktur (N-1) och normer för försörjning. Infrastruktur-, 
leverans- och efterfrågeåtgärder är lämpliga verktyg för en tryggad försörjning.
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Ändringsförslag 497
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga II – förteckning 1 Försörjningssidan – punktsats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Omvända flöden utgår

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget till förordning fokuserar man på två olika sätt att trygga 
försörjningen: normer för infrastruktur (N-1) och normer för försörjning. Infrastruktur-, 
leverans- och efterfrågeåtgärder är lämpliga verktyg för en tryggad försörjning.

Ändringsförslag 498
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga II – förteckning 1 Försörjningssidan – punktsats 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Investeringar i infrastruktur utgår

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget till förordning fokuserar man på två olika sätt att trygga 
försörjningen: normer för infrastruktur (N-1) och normer för försörjning. Infrastruktur-, 
leverans- och efterfrågeåtgärder är lämpliga verktyg för en tryggad försörjning.

Ändringsförslag 499
Claude Turmes

Förslag till förordning
Bilaga II – förteckning 2 Efterfrågesidan – punktsats 2



AM\802059SV.doc 103/103 PE438.242v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Möjlighet att övergå till andra bränslen –
alternativa reservbränslen i 
industrianläggningar och kraftverk

• Möjlighet att övergå till andra bränslen –
alternativa reservbränslen i 
industrianläggningar och kraftverk utan att 
inverka på befintlig EU-lagstiftning om 
växthusgasutsläpp

Or. en

Ändringsförslag 500
Claude Turmes

Förslag till förordning
Bilaga III – förteckning 1 Försörjningssidan – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Tvingad övergång till andra bränslen • Tvingad övergång till andra bränslen 
utan att inverka på befintlig 
EU-lagstiftning om växthusgasutsläpp

Or. en


