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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 
naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0363),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0097/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för ekonomi och valutafrågor, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd (A7-0112/2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Gaskonsumtionen i Europa hör ökat (2) Gaskonsumtionen i Europa har ökat 
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snabbt under de senaste tio åren. Med 
minskande inhemsk produktion har 
gasimporten ökat ännu snabbare och 
därmed skapat ett högre importberoende 
och ett behov av att ta itu med aspekter 
som rör försörjningstryggheten.

snabbt under de senaste tio åren. Med 
minskande inhemsk produktion har 
gasimporten ökat ännu snabbare och 
därmed skapat ett högre importberoende 
och ett behov av att ta itu med aspekter 
som rör försörjningstryggheten. Vissa 
medlemsstater, där energimixen 
domineras av naturgas, befinner sig på en 
”energiö” på grund av stort beroende av 
gasimport från tredjeländer och avsaknad 
av infrastruktur som sammanlänkar med 
resten av unionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det verkar inte som om skyddet av kunderna och solidariteten har integrerats fullt ut i detta 
förslag. Eftersom förordningen handlar om en tryggad gasförsörjning måste man beakta 
skyddet av kunderna och solidariteten mellan medlemsstaterna vid arbetet med att förbereda 
hur avbrott i försörjningen ska bemötas.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Diversifiering av försörjningsvägar och 
källor för gas till unionen är nödvändig för 
att förbättra försörjningstryggheten för 
unionen i sin helhet och medlemsstaterna 
enskilt. I framtiden kommer en trygg 
försörjning att bero på utvecklingen av 
bränslemixen, utvecklingen av 
produktionen i unionen och i tredjeländer 
som försörjer unionen, samt på 
investeringarna i lagringsanläggningar och 
diversifieringen av försörjningsvägar och 
försörjningskällor inom och utanför 
unionen, inbegripet anläggningar för 
flytande naturgas. Det är därför 
nödvändigt att anta bestämmelser som 
främjar en långsiktig diversifiering.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att kunna minska effekterna av 
eventuella kriser till följd av avbrott i 
gasförsörjning bör medlemsstaterna ta 
fram en gemensam strategi för att 
diversifiera energikällorna liksom 
försörjningsvägarna och 
försörjningskällorna för gas. Dessutom 
bör kommissionen tillsammans med 
berörda myndigheter på unionsnivå och 
nationell nivå vidta de åtgärder som krävs 
för att snabbt slutföra befintliga projekt 
godkända av unionen för diversifiering av 
försörjningsvägar och försörjningskällor 
för gas samt för att väsentligt bidra till 
försörjningstryggheten.
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Motivering

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att unionens gasmarknad ska bli 
långsiktigt hållbar får de åtgärder som 
vidtas för att trygga gasförsörjningen 
absolut inte skada konkurrensen eller en 
effektivt fungerande inre marknad i 
onödan.

Ändringsförslag 7
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den så kallade N-1-principen, som 
innebär att den största enskilda 
gasinfrastrukturen eller källan för 
gasförsörjning slutar att fungera, är ett 
realistiskt scenario. Att använda ett avbrott 
i en sådan infrastruktur eller 
försörjningskälla som riktmärke för vad 
medlemsstaterna bör kunna kompensera 
för är en välgrundad utgångspunkt för en 
trygg gasförsörjning. 

(8) Den så kallade N-1-principen, som 
innebär att den största enskilda 
gasinfrastrukturen slutar att fungera, är ett 
realistiskt scenario. Att använda ett avbrott 
i en sådan infrastruktur som riktmärke för 
vad medlemsstaterna bör kunna 
kompensera för är en välgrundad 
utgångspunkt för en analys av 
gasförsörjningen i varje medlemsstat.

Motivering

N-1-regeln, enligt förordningens definition, berör endast infrastrukturen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Tillräcklig och diversifierad
gasinfrastruktur i medlemsstaterna, 
särskilt i regioner som är isolerade från 
energiförsörjningskällorna, är 
grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Gemensamma 
minimikriterier för en trygg gasförsörjning 
bör medföra likvärdiga förutsättningar när 
det gäller en trygg gasförsörjning, med 
hänsyn till nationella eller regionala 
särdrag, och bör leda till avsevärda 
incitament för byggande av den 
infrastruktur som krävs och för ökad 
beredskap inför kriser. Åtgärder på 
efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra 
bränslen, kan ha stor betydelse för 
energitryggheten om de kan vidtas snabbt 
och minskar efterfrågan tillräckligt för att 
medföra en reaktion på ett avbrott i 
försörjningen. Det bör emellertid noteras 
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att en övergång till fossila bränslen skulle 
leda till ökade växthusgasutsläpp. Ett 
effektivt energiutnyttjande är en åtgärd på 
efterfrågesidan som bör främjas 
ytterligare. Miljökonsekvenserna av de 
föreslagna åtgärderna på efterfråge-
respektive utbudssidan bör beaktas och i 
första hand bör de åtgärder som har minst 
miljöpåverkan vidtas. Alla investeringar i 
infrastruktur bör göras med vederbörlig 
hänsyn till miljön och relevant 
EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
kraftigt främjas. De bör leda till tryggare 
gasförsörjning och samtidigt gynna en väl 
fungerande inre marknad för naturgas. Om 
en investering i infrastruktur är av 
gränsöverskridande slag bör byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr…/…, (”ACER”) och europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (”ENTSO-G”) 
engageras för att de gränsöverskridande 
konsekvenserna bättre ska kunna tas i 
beaktande.

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
kraftigt främjas och bör genomföras först 
efter det att en lämplig 
miljökonsekvensanalys har gjorts. Sådan 
ny infrastruktur bör leda till tryggare 
gasförsörjning och samtidigt gynna en väl 
fungerande inre marknad för naturgas. 
Investeringarna bör som princip göras av 
företagen och grunda sig på ekonomiska 
incitament. Det bör bli lättare att ansluta 
gas från förnybara energikällor till
gasnätets infrastruktur. Om en investering 
i infrastruktur är av gränsöverskridande 
slag bör byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 713/2009 (”ACER”)1 och 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas 
(”ENTSO-G”) engageras för att de 
gränsöverskridande konsekvenserna bättre 
ska kunna tas i beaktande.
_______________
1 EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Man bör prioritera anläggning av 
ny gränsöverskridande infrastruktur för 
att medlemsstaterna ska kunna uppnå 
minst 10 % av 
sammanlänkningskapaciteten för el och 
gas senast 2010, i enlighet med 
ordförandeskapets slutsatser från 
mars 2007.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) När det behövs nya 
gränsöverskridande sammanlänkningar 
eller befintliga måste byggas ut ska det 
redan i ett tidigt skede finnas ett nära 
samarbete mellan berörda medlemsstater, 
behöriga myndigheter och 
tillsynsmyndigheterna, såvida dessa inte 
är behöriga myndigheter.

Motivering

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) Det är viktigt att i förväg upprätta 
avtal mellan sammanlänkade system när 
det gäller balansering och försörjning, så 
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att tillgängliga sammanlänkningar kan 
användas optimalt i en krissituation.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) EU-investeringar i infrastruktur 
och förnybar produktion bör backas upp 
av insatser från medlemsstaternas och 
kommissionens sida för att i 
EU:s grannskap, i samarbete med 
tredjeländer, sprida de principer och 
normer för den inre energimarknaden 
som fastställs i energistadgefördraget. 
Kommissionen bör överväga att utvidga 
den Europeiska energigemenskapen 
mellan unionen och länderna i sydöstra 
Europa till att omfatta andra tredjeländer 
när så är lämpligt och att skapa nya 
regionala energimarknader i enlighet med 
denna modell, exempelvis en 
energigemenskap mellan Europa och 
Medelhavsområdet, för att på så sätt 
trygga försörjningen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I ändringsförslaget görs det klart att strategierna ska vara förenliga med den inre 
marknadens funktion, i stället för med marknadens ”krav”.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En exakt definition av roller och 
ansvar för alla naturgasbolag och 
behöriga myndigheter är därför av 
avgörande betydelse för att en väl 
fungerande inre marknad ska kunna 
upprätthållas, framför allt vid 
försörjningsavbrott och kriser.

(15) Roller och ansvar bör fastställas på ett 
sätt som garanterar att en strategi med 
tre nivåer respekteras, vilket betyder att 
först och främst de bolag och den industri 
som berörs görs delaktiga, sedan 
medlemsstaterna på nationell eller 
regional nivå, och därefter unionen. Vid 
ett försörjningsavbrott bör 
marknadsaktörerna ges tillräckliga 
möjligheter att bemöta situationen med 
marknadsbaserade åtgärder, t.ex. de som
anges i bilaga II. Om 
marknadsaktörernas reaktioner inte 
räcker bör medlemsstaterna och deras
behöriga myndigheter vidta åtgärder, t.ex. 
de som anges i bilaga III, för att eliminera 
eller mildra följderna av 
försörjningsavbrottet. Det är endast om 
dessa åtgärder är otillräckliga som 
åtgärder bör vidtas på regional nivå eller 
unionsnivå för att eliminera eller mildra 
följderna av försörjningsavbrottet. 
Regionala lösningar bör ha företräde
framför åtgärder på unionsnivå.

Motivering

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Tillräckligt harmoniserade normer för 
en trygg försörjning bör definieras som 
åtminstone täcker in den situation som 
uppstod i januari 2009. Dessa bör beakta 
skillnaderna mellan medlemsstaterna, 
varvid skyldigheten att tillhandahålla 
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aktörer och små företag några orimliga och 
oproportionerliga bördor.

allmännyttiga tjänster bör beaktas, liksom 
åtgärder för att skydda kunderna såsom 
avses i artikel 3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas1, och 
inte påtvinga naturgasbolag eller nya 
aktörer, små företag och slutkonsumenter
några orimliga och oproportionerliga 
bördor.

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

Motivering

Stora slutkonsumenter kan helt klart hjälpa till i krishanteringen, bland annat genom att byta 
källa. Sådan potential ska inte påtvingas bördor.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att marknaden ska fungera väl, 
och med tanke på eventuella 
försörjningsavbrott, som det som inträffade 
i januari 2009, är det av avgörande 
betydelse att naturgasbolagen i god tid 
genomför nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion och infrastruktur, t.ex. 
sammanlänkningar, utrustning för fysiskt 
flöde åt båda hållen i rörledningar, lagring 
och anläggningar för återförgasning av 
LNG.

(17) För att marknaden ska fungera väl, 
och med tanke på eventuella 
försörjningsavbrott, som det som inträffade 
i januari 2009, är det av avgörande 
betydelse att naturgasbolagen i god tid 
genomför nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion och infrastruktur, t.ex. 
sammanlänkningar, framför allt sådana 
som ger tillträde till EU:s gasnät, 
utrustning för fysiskt flöde åt båda hållen i 
rörledningar, lagring och anläggningar för 
återförgasning av LNG. Om de 
sammanlänkningar som behövs inte är 
ekonomiskt lönsamma för gasbolagen 
men ger ett klart mervärde i form av en 
tryggare gasförsörjning, bör 
kommissionen föreslå lämpliga 
ekonomiska incitament för att garantera 
att alla medlemsstater är fysiskt anslutna 
till EU:s gasnät.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls, i synnerhet för hushåll, liksom 
för ett begränsat antal andra kunder, 
framför allt kunder som tillhandahåller 
viktiga allmännyttiga tjänster, vilka kan 
definieras av de berörda medlemsstaterna,
i de fall marknaden inte längre kan försörja 
dem. Det är av avgörande betydelse att de 
åtgärder som ska vidtas under en kris 
definieras före det att krisen inträffar.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) I direktiv 2009/73/EG behandlas de 
försörjningstrygghetsmässiga aspekterna 
av en långsiktig planering av investeringar 
i tillräckligt gränsöverskridande kapacitet 
och annan infrastruktur, som säkerställer 
systemets kapacitet att på lång sikt 
garantera en trygg försörjning och uppfylla 
rimliga behov. För att normerna för en 
trygg försörjning ska kunna uppfyllas kan 
en övergångsperiod krävas så att de 
nödvändiga investeringarna ska kunna 
göras. Den tioårsplan för nätutbyggnad 
som upprättats av ENTSO-G och som 
kontrollerats av ACER är ett viktigt 
instrument för kartläggningen av de 
investeringar som krävs på unionsnivå för 
att uppfylla de krav på infrastruktur som 
ställs i denna förordning och för att 
genomföra en riskbedömning på 
unionsnivå.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att man ska kunna vara så väl 
förberedd som möjligt inför ett avbrott i 
försörjningen bör krisplaner upprättas av 
samtliga naturgasbolag tillsammans med
de behöriga myndigheterna. Sådana planer 
bör vara ömsesidigt överensstämmande. 
Innehållet i dem bör följa bästa praxis för 
befintliga planer, och bör fastställa tydliga 
uppgifter och ansvar för alla berörda 
naturgasbolag och behöriga myndigheter. 
Gemensamma krisplaner på regional nivå 
bör upprättas där så är möjligt och 
nödvändigt.

(22) För att man ska kunna vara så väl 
förberedd som möjligt inför ett avbrott i 
försörjningen bör krisplaner upprättas av 
de behöriga myndigheterna efter samråd 
med naturgasbolagen. Sådana planer bör 
vara ömsesidigt överensstämmande på 
nationell nivå, regional nivå och 
unionsnivå. Innehållet i dem bör följa 
bästa praxis för befintliga planer, och bör 
fastställa tydliga uppgifter och ansvar för 
alla berörda naturgasbolag och behöriga 
myndigheter. Gemensamma krisplaner på 
regional nivå bör upprättas där så är 
möjligt och nödvändigt.

Motivering

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

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda
solidaritetsåtgärder, inbegripet åtgärder 
som t.ex. kommersiella avtal mellan 
naturgasbolag, 
kompensationsmekanismer, ökad 

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på unionsnivå, 
och framför allt för att hjälpa 
medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram 
solidaritetsåtgärder. Naturgasbolagen bör 
ta fram åtgärder som t.ex. kommersiella 
avtal, vilka kan innefatta ökad gasexport 
eller ökade uttag ur lager. Det är viktigt att 
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gasexport eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

uppmuntra ingående av förhandsavtal 
mellan naturgasbolag. Naturgasbolagen 
bör alltid få rättvis och skälig 
kompensation för de 
krisberedskapsåtgärder de uppmanas 
vidta. Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

Motivering

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

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Kommissionen och medlemsstaterna 
ska inom ramen för denna förordning 
skärpa övervakningen av gasförsörjning 
från tredjeländer. Kommissionen bör 
samordna tvistlösningssystem med 
tredjeländer och intensifiera 
energidialogen, bland annat inom ramen 
för energistadgefördraget och fördraget 
om energigemenskapen.

Motivering

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 28



RR\811020SV.doc 21/140 PE430.654v02-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) EU:s institutioner bör ge särskild 
prioritet åt Nabucco-gasledningsprojektet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre marknad 
för naturgas ska kunna säkerställas genom 
tydligt fastställt och fördelat ansvar och 
samordnade insatser på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen. 

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen genom att 
en väl och kontinuerligt fungerande inre 
marknad för naturgas säkerställs och 
exceptionella åtgärder vidtas när 
marknaden inte längre kan leverera den 
gas som behövs genom tydligt fastställt 
och fördelat ansvar och samordnade 
insatser med öppna förfaranden i 
naturgasbolagen, på medlemsstatsnivå, i 
de berörda regionerna och på unionsnivå 
avseende både förebyggande åtgärder och 
åtgärder till följd av faktiska avbrott i 
försörjningen eller på grund av allvarliga 
risker för sådana avbrott, i solidarisk 
anda mellan medlemsstaterna.

Motivering

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät 
för gas och, om den berörda 
medlemsstaten så beslutar, små och 
medelstora företag, skolor och sjukhus, 

1) skyddade kunder: hushållskunder som är 
anslutna till ett distributionsnät för gas.
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under förutsättning att dessa redan är 
anslutna till ett distributionsnät för gas.

Motivering

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Att trygga gasförsörjningen och en 
välfungerande inre marknad är en uppgift 
som delas av naturgasbolagen, 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och kommissionen inom ramen för deras 
respektive ansvarsområde. En förutsättning 
är att de samarbetar i hög grad. 

Ändringsförslag 33
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Åtgärderna för att trygga försörjningen 
ska vara klart definierade, öppna, 
proportionerliga, icke-diskriminerande, 
kontrollerbara, och ska inte i onödan 
snedvrida konkurrensen och den effektivt 
fungerande inre marknaden. 
Kommissionen ska tillsammans med den 
behöriga myndigheten se till att det inte 
finns några klausuler med samma verkan 
som en destinationsklausul i 
naturgasavtal som ingåtts mellan 
medlemsstaterna eller mellan deras 
naturgasbolag och tredjeländer. Detta 
påverkar inte konkurrensmyndigheternas 
befogenheter.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktiga åtgärder för 

försörjningstrygghet
1. Senast den …* ska kommissionen inom 
ramen för utvecklingen av en långsiktig 
försörjningsstrategi lägga fram en rapport 
om instrument och åtgärder för en ökad 
diversifiering av gasförsörjningskällor för 
unionen och gasförsörjningsvägar till 
unionen. Rapporten ska innefatta förslag 
till de olika medlemsstaterna om 
verksamhet och åtgärder till förmån för 
en tryggare gasförsörjning. Den ska 
framför allt innehålla en bedömning av 
LNG-anläggningarnas roll och en 
översikt av lagringskapaciteten för gas i 
olika medlemsstater ska bifogas.
I rapporten ska det dessutom ingå en 
bedömning av det nuvarande regionala 
samarbetet (som fastställs i artikel 4.3 och 
4.4 och i bilaga IIIa) samt 
rekommendationer om förbättringar av de 
gemensamma förebyggande 
åtgärdsplanerna eller krisplanerna. Allt 
regionalt samarbete i enlighet med denna 
förordning, som fastställs i artikel 4.3 och 
4.4 ska skötas av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter och ske under 
medverkan av naturgasbolagen, 
tillsynsmyndigheterna och 
industrikunderna, i nära samarbete med 
kommissionen. Detta regionala samarbete 
ska främja de allmänna principerna om 
europeisk solidaritet och inte stå i strid 
med dem.
2. Unionen ska samarbeta med 
leveransländer och transittredjeländer för 
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att dela bästa praxis vad gäller 
energieffektivitet, t.ex. inom ramen för de 
nuvarande samarbetsavtalen om energi, 
bl.a. energistadgefördraget.
_______________
* EUT: ett år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är 
den behöriga myndigheten) upprätta 

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

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I de fall då tillsynsmyndigheten inte är 
behörig myndighet ska den formellt delta i 
arbetet med att upprätta den förebyggande 
åtgärdsplanen och krisplanen. Den 
behöriga myndigheten ska i största 
möjliga utsträckning beakta 
tillsynsmyndighetens bedömningar, i den 
mån de handlar om utfärdandet av 
bestämmelser för nätet, framför allt 
utvecklingen av konsekvensbedömningen 
om uppfyllandet av normerna för 
infrastruktur enligt artikel 6 vad gäller 
godkännandet av framtida taxor och 
konsekvensen med 



PE430.654v02-00 26/140 RR\811020SV.doc

SV

nätutvecklingsplanerna.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Innan planerna antas ska de behöriga 
myndigheterna utbyta information och 
samråda med varandra och med 
kommissionen för att säkerställa att deras 
planer och åtgärder är ömsesidigt 
överensstämmande på lämplig regional 
nivå. Samråden ska åtminstone avse 
befintlig och nödvändig framtida
sammanlänkning, framför allt sådan som 
ger tillträde till EU:s gasnät, 
gränsöverskridande försörjning och 
tillgång till gränsöverskridande lagring 
samt den fysiska kapaciteten för transport 
av gas i båda riktningarna. Kommissionen 
får samråda med gruppen för samordning 
av gasförsörjningen som ska informeras 
om deras resultat.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera att en gemensam plan på 

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER) och 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, rekommendera att en 
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regional nivå upprättas. gemensam plan på regional nivå upprättas, 
som definierar regioner utifrån den 
infrastruktur som är relevant för en trygg 
naturgasförsörjning.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får också besluta om 
att upprätta gemensamma planer på 
regional nivå, i stället för eller utöver 
separata nationella planer. 

4. Medlemsstaterna får också besluta om 
att upprätta gemensamma planer på 
regional nivå, utöver separata nationella 
planer. När det gäller gemensamma 
planer på regional nivå ska de berörda 
medlemsstaterna anta och offentliggöra 
planerna och sträva efter att ingå 
mellanstatliga avtal för att formellt 
godkänna det regionala samarbetet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska 
offentliggöra sina planer, även ändrade 
versioner enligt sjätte stycket, och utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om 
dem.

5. Den behöriga myndigheten ska
samtidigt som den respekterar skyddet för 
känsliga uppgifter offentliggöra sina 
planer, även ändrade versioner enligt 
sjätte stycket, och utan dröjsmål underrätta 
kommissionen och informera gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om dem. 

Ändringsförslag 42
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer. Kommissionen ska 
samråda med ENTSO-G, ACER, gruppen 
för samordning av gasförsörjningen och 
andra berörda parter om sådana planer. Om 
kommissionen anser att en plan inte är 
effektiv för att minska de risker som 
kartlagts i riskbedömningen eller är 
oförenlig med andra medlemsstaters 
riskscenarier eller planer, eller om den inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
andra gemenskapsbestämmelser, ska 
kommissionen kräva att planen omarbetas. 

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer. Kommissionen ska 
samråda med ENTSO-G, ACER, gruppen 
för samordning av gasförsörjningen och 
andra berörda parter om sådana planer och 
ta vederbörlig hänsyn till deras åsikter. 
Om kommissionen anser att en plan inte är 
effektiv för att minska de risker som 
kartlagts i riskbedömningen eller är 
oförenlig med andra medlemsstaters 
riskscenarier eller planer, eller om den inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
andra unionsbestämmelser, ska 
kommissionen kräva att planen omarbetas.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om det i medlemsstaterna finns 
skyldigheter att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster med anknytning till 
en trygg gasförsörjning ska de behöriga 
myndigheterna offentliggöra dessa 
skyldigheter senast två månader efter 
förordningens ikraftträdande och 
uppdatera dem enligt behov, efter det att 
deras förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner antagits.

Ändringsförslag 44
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Den behöriga myndigheten ska 
vartannat år se över den förebyggande 
åtgärdsplanen och krisplanen på 
grundval av ändrade bedömningar av de 
risker som påverkar en tryggad 
gasförsörjning i enlighet med artikel 8.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
omfatta följande: 

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

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Åtgärder för uppfyllande av normerna 
för infrastruktur och försörjning i enlighet 
med artiklarna 6 och 7; dessa åtgärder ska 
åtminstone omfatta planering för att 
uppfylla N-1-normen och information om 
planerna för att nå de volymer och den 
kapacitet som enligt riskbedömningen och 
konsekvensbedömningen krävs för 
försörjningen till skyddade kunder under 
de definierade perioderna med stor 
efterfrågan, åtgärder på efterfrågesidan, 
diversifiering av försörjningskällor och 
skyldigheter för naturgasbolag och andra 
relevanta organ.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den riskbedömning som avses i 
artikel 8.

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

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om medlemsstaten så beslutar på 
grundval av den riskbedömning som 
anges i artikel 8, en beskrivning av 
skyldigheterna att leverera till kunder, 
förutom dem som definieras i artikel 2.1, 
som är anslutna till distributionsnätet för 
gas och som erbjuder allmänheten viktiga 
tjänster såsom skolor och sjukhus. Dessa 
skyldigheter får inte påverka deras 
förmåga att leverera till skyddade kunder 
i de krissituationer som anges i artikel 7. 
Dessa tillkommande skyldigheter får inte 
stå i strid med principerna om europeisk 
eller regional solidaritet med länder med 
försörjningsproblem.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Mekanismer som används för att i 
samarbete med andra medlemsstater 
utarbeta regionala förebyggande 
åtgärdsplaner.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den förebyggande åtgärdsplanen ska i 
första hand bygga på marknadsåtgärder 
och beakta de vidtagna åtgärdernas 
ekonomiska effekt och effektivitet, deras 
konsekvenser för funktionen av den inre 
marknaden för energi, följderna för 
konsumenterna, miljöeffekterna och alla 
relevanta internationell förhållanden och 
internationell utveckling, särskilt i viktiga 
producent- och transitländer.

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska utveckla en 
förebyggande åtgärdsplan för EU som 
bygger på samtliga nationella och 
regionala planer och tar upp eventuella 
krisscenarier och de mest effektiva 
åtgärderna för att dämpa sådana kriser 
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och garantera en effektiv samordning av 
åtgärder under kriser i unionen.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 55
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den behöriga myndigheten ska efter 
samråd med berörda naturgasbolag utan 
dröjsmål till kommissionen rapportera 
bristande uppfyllan av N-1-normen.

Ändringsförslag 58
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 5a ska de systemansvariga för och 
ägarna av överföringssystemen inom 
två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning se till att det finns ständig 
fysisk kapacitet i alla sammanlänkningar 
för transport av gas i båda riktningarna, 
utom när det gäller dem som 
sammanlänkar produktionsanläggningar 
i EU, LNG-anläggningar eller 
sammanlänkningspunkter med
distributionsnät. Nivån på kapaciteten för 
flöde i båda riktningarna ska uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt; vid denna 
bedömning ska hänsyn tas inte bara till 
strikt ekonomiska aspekter utan även till 
aspekter såsom försörjningstrygghet och 
bidrag till den inre marknaden och 
åtminstone till den kapacitet som krävs för 
att normen för försörjning i artikel 7 ska 
kunna uppfyllas. De behöriga 
myndigheterna och kommissionen ska se 
till att bedömningen av 
sammanlänkningarna omprövas 
regelbundet om omständigheterna ändras, 
särskilt genom uppdatering av 
förebyggande åtgärdsplaner på nationell 
och regional nivå. Om det krävs 
ytterligare investeringar längre fram i 
överföringssystemet ska punkt 7 även 
gälla dessa. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inom denna 
tvåårsperiod anpassa överföringssystemen i 
sin helhet så att flöde av gas i båda 
riktningarna blir möjligt.

Ändringsförslag 59
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Medlemsstaterna ska se till att ny 
infrastruktur för överföring skapar 
försörjningstrygghet med hjälp av ett 
tillräckligt stort antal anslutningspunkter 
för både ingående och utgående gas, och 
bidrar till utvecklingen av en väl ansluten 
infrastruktur. De ska också se till att 
nationella nät för ingångskapacitet och 
överföring kan anpassa de nationella 
gasflödena till scenarier med avbrott i 
infrastruktur för gasförsörjning som 
anges i riskbedömningen genom att bland 
annat avlägsna interna flaskhalsar.

Ändringsförslag 61
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
införa lämpliga incitament och, när de 
godkänner tariffer eller tariffmetoder i 
enlighet med artikel 41.8 i 
direktiv 2009/73/EG, på ett öppet och 
detaljerat sätt ta hänsyn till de kostnader 
som faktiskt uppkommit för att uppfylla 
N-1-normen och kostnaderna för ständig 
fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna. Om kostnader uppkommer i 
fler än en medlemsstat eller i en 
medlemsstat till gagn för andra 
medlemsstater ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla berörda 
medlemsstater gemensamt besluta om 
fördelningen av kostnaderna innan 
eventuella investeringsbeslut fattas.  Alla 
investeringsbeslut ska godkännas av den 
nationella tillsynsmyndigheten när det 
gäller kostnaderna och fördelningen av 
dessa kostnader mellan alla berörda 
nationella tillsynsmyndigheter. Vid 
kostnadsfördelningen mellan dessa 
medlemsstater ska hänsyn tas till den 
utsträckning i vilken varje medlemsstat 
ökar sin försörjningstrygghet genom 
investeringen. Artikel 8.1. i förordning 
(EG) nr 715/2009 skall tillämpas.

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. När det gäller kostnader som 
uppkommit i mer än en medlemsstat eller 
i en medlemsstat till gagn för andra 
medlemsstater får kommissionen föreslå 
lämpliga EU-instrument för finansiering 
av sammanlänkningar. Sådana beslut ska 
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fattas från fall till fall, med särskild 
hänsyn till bristen på ekonomisk 
hållbarhet i sammanlänkningen och det 
tydliga mervärdet för en tryggad 
gasförsörjning för en eller flera berörda 
medlemsstater.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

a) vid extrema temperaturer under en 
sjudagarsperiod motsvarande den statistiskt 
sett kallaste eller varmaste perioden under 
en tjugoårsperiod, och

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska även vid 
ett nödläge enligt definitionen i artikel 9.2 

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

kräva att gasleverantörerna vidtar
lämpliga åtgärder för att säkerställa 
försörjningen av gas till skyddade kunder 
under fyrtiofem dagar. Efter 
fyrtiofem dagar, eller under svårare 
förhållanden än de som fastställs i 
punkt 1, ska den behöriga myndigheten 
och gasleverantörerna bemöda sig om att 
upprätthålla försörjningen till skyddade 
kunder så länge som möjligt.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De anläggningar för produktion som 
krävs för att upprätthålla försörjningen 
(såsom kraftverk, raffinaderier, 
gaslagringsanläggningar) ska kunna 
fungera med minsta möjliga störning för 
att garantera naturgas-, el- och 
värmeförsörjning. De föreskrivna 
gränsvärdena får överskridas upp till en 
given nivå. Ändringar av villkoren enligt 
vattenlagstiftningen ska tillåtas till en 
given nivå. Miljöfaror ska undvikas i detta 
sammanhang.
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter, bland annat 
användning av gas för att trygga el- och 
fjärrvärmeförsörjning till skyddade 
kunder och till industriverksamhet som är 
särskilt känslig för fluktuationer i 
försörjningen, konsumtionsmönster, 
sammanlänkningar till den inre 
marknaden samt säkerhetsfrågor,

Ändringsförslag 68

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska göra en total 
riskbedömning av en trygg gasförsörjning 
på unionsnivå och såväl anta som 
offentliggöra en rapport som ska läggas 
fram för de behöriga myndigheterna, 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen, ACER, ENTSO-G och 
Europaparlamentet.  

Ändringsförslag 69

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I riskbedömningen får 
medlemsstaterna fastställa, utifrån en 
teknisk och ekonomisk analys, 
skyldigheter att leverera till kunder, 
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förutom dem som definieras i artikel 2.1, 
som redan är anslutna till 
distributionsnätet för gas och som 
erbjuder allmänheten viktiga tjänster 
såsom skolor och sjukhus. Dessa 
skyldigheter får inte påverka deras 
förmåga att leverera till skyddade kunder 
i de krissituationer som anges i artikel 7. 
Dessa tillkommande skyldigheter får inte 
stå i strid med principerna om europeisk 
eller regional solidaritet med länder med 
försörjningsproblem.

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Till följd av den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3 eller 
i den situation som avses i artikel 4.4 ska 
riskbedömningen också göras på regional 
nivå.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och de industriella naturgaskundernas
intressen, och tillsynsmyndigheten (där 
denna inte är den behöriga myndigheten) 
ska samarbeta med den behöriga 
myndigheten och tillhandahålla all 
information som krävs för 
riskbedömningen, inbegripet geopolitiska 
risker. 
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Riskbedömningar som avses i 
punkterna 1 och 1 a ska göras senast den 
30 september vartannat år.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 74

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 relevanta 
marknadsaktörers roller och ansvar, med 
hänsyn till hur de påverkas av eventuella 
avbrott i gasförsörjningen samt definiera
deras samverkan med den behöriga 
myndigheten och eventuellt med 
tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7) kartlägga hur de icke marknadsbaserade 
åtgärder som planeras eller som ska 
genomföras för krisnivån och som 
förtecknas i bilaga III bidrar och relativt 
mervärde, 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 ska användas 
när enbart marknadsbaserade 
mekanismer inte längre kan garantera 
försörjningen till skyddade kunder,

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) innehålla en förteckning över i förväg 10) i nära samarbete med 
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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.

marknadsaktörerna upprätta en 
förteckning över i förväg fastställda 
åtgärder för att göra gas tillgänglig i en 
krissituation, med hänsyn till
kompensationsförfaranden och 
kommersiella avtal mellan de parter som är 
inblandade i sådana åtgärder. Sådana 
åtgärder får omfatta gränsöverskridande 
avtal mellan medlemsstater och/eller 
naturgasbolag.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska utarbeta en 
krisplan på unionsnivå där eventuell 
inkonsekvens fastställs mellan nationella 
och regionala planer såväl som eventuella 
samordningsåtgärder som kommissionen 
ska vidta under en kris i unionen. Den ska 
också beskriva de mekanismer som 
används för att inleda medling med 
tredjeländer.

Ändringsförslag 80

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 och 
som indikerar att försörjningsvillkoren 
kan försämras på kort sikt. Marknaden 
förväntas lösa problemet utan ingripande 
från den behöriga myndigheten.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 ännu inte motiverar en 
krisförklaring enligt punkt 3. Marknaden
förväntas lösa problemet utan den 
behöriga myndighetens ingripande.

Ändringsförslag 82

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 ett avbrott i 
försörjningen eller en exceptionellt hög 
efterfrågan uppstår och när 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 i detta skede tillämpas 
parallellt.

Ändringsförslag 83

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 

3. De behöriga myndigheterna i
krisplanen ska garantera att 
gränsöverskridande tillgång till 
lagringsanläggningar upprätthålls även i en 
krissituation. Medlemsstaterna och den 
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gasflödet över gränserna. behöriga myndigheten ska inte vidta
någon åtgärd som i onödan begränsar 
gasflödet över gränserna. 

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Krisplanen ska även fastställa 
nödvändiga åtgärder som ska vidtas för 
att dämpa effekterna för skyddade kunder 
vid ett avbrott i den elförsörjning som 
kommer från gas och fjärrvärme. 

Ändringsförslag 85

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 
förse den med all nödvändig information 
när den tillkännager någon av krisnivåerna, 
särskilt uppgifter om de åtgärder den 
avser att vidta. Den behöriga myndigheten 
ska tillämpa de i förväg fastställda 
åtgärderna i krisplanen. 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.
Kommissionen får sammankalla gruppen 
för samordning av gasförsörjningen.

Ändringsförslag 86
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om den behöriga myndigheten 
underrättar kommissionen om att en nivå 
för tidig varning har tillkännagetts i en 
medlemsstat eller om att det föreligger en 
risk för avbrott i gasförsörjningen med en 
tydlig geopolitisk dimension ska unionen, 
företrädd på högsta nivå, vidta lämpliga 
diplomatiska åtgärder med hänsyn till den 
särskilda roll som vice ordförande för 
kommissionen/unionens höga 
representant har fått genom 
Lissabonfördraget. 

Ändringsförslag 87

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.

utgår

Ändringsförslag 88

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 uppfyller kriterierna i punkt 2
och huruvida det inte leder till orimlig 
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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.

börda för naturgasbolagen och för en väl 
fungerande inre marknad.

Ändringsförslag 89

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som tillkännagett ett krisläge 
beslutar att göra ett undantag och vidta 
sådana åtgärder som inte anges i 
planerna ska kommissionen kontrollera 
att detta är motiverat. Kommissionen får 
rådgöra med gruppen för samordning av
gasförsörjningen i denna fråga.

Ändringsförslag 90

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Kommissionen får framför allt 
uppmana den behöriga myndigheten att 
förändra åtgärder som medför orimlig 
börda för naturgasbolagen och att dra 
tillbaka tillkännagivandet av ett krisläge 
om kommissionen bedömer att det inte är, 
eller inte längre är, motiverat.

Ändringsförslag 91
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Icke marknadsbaserade åtgärder för 
naturgasbolag i ett krisläge, även på 
regional nivå och unionsnivå, ska 
garantera rättvis och skälig ersättning för 
de naturgasbolag som påverkas av sådana 
åtgärder. 

Ändringsförslag 92

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Ändringsförslag 93

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 får 
kommissionen tillkännage att en 
krissituation föreligger på unionsnivå.
Kommissionen ska tillkännage kris på 
unionsnivå om mer än en behörig 
myndighet har tillkännagivit 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, vilka 
fastställs i enlighet med bilaga IIIa eller 
artikel 4.3 och 4.4, som omfattar mer än en 
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medlemsstat om mer än en behörig 
myndighet från den berörda regionen har 
tillkännagett ett krisläge eller om den 
drabbade geografiska regionen förlorar 
mer än 10 % av sin dagliga gasimport 
från tredjeländer efter beräkning enligt 
ENTSO-G.

Ändringsförslag 94

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 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,
under beskydd av vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant 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 se till att gruppen för 
samordning av gasförsörjningen 
regelbundet informeras om arbetet i 
krisgruppen.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, vid en kris på 
gemenskapsnivå, anser att en åtgärd som 

4. Om kommissionen, vid en kris på 
unionsnivå, anser att en åtgärd som vidtas 
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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.

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 att 
ändra tillvägagångssätt och tala om varför 
den behöriga myndigheten eller 
naturgasbolaget måste göra det.

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.

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom tre dagar efter tillkännagivandet och 
underrätta kommissionen om detta, eller 
skicka ett väl underbyggt svar om varför 
tillvägagångssättet i fråga är berättigat. 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 den informera den 
behöriga myndigheten om varför den 
anser att förklaringen är oacceptabel. 
Under dessa förhållanden ska den 
behöriga myndigheten utan dröjsmål rätta 
sig efter kommissionens uppmaning. 
Kommissionens uppmaning ska innehålla 
uppgifter om vilka rekommenderade 
åtgärder den behöriga myndigheten ska 
vidta för att få den inre marknaden för 
gas att åter börja fungera normalt.
Kommissionen ska hålla gruppen för 
samordning av gasförsörjningen 
underrättad under hela processen. 

Ändringsförslag 96

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, de behöriga 
myndigheterna eller naturgasbolaget får 
aldrig vidta några åtgärder som begränsar 
gasflödet inom den inre marknaden.
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Ändringsförslag 97

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

Ändringsförslag 98

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, 
de nationella tillsynsmyndigheterna om 
dessa inte är desamma som 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.

Ändringsförslag 99



PE430.654v02-00 52/140 RR\811020SV.doc

SV

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 bistå 
kommissionen, framför allt i frågor 
avseende

Ändringsförslag 100

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,

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkterna 3 och 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och dela med sig av den 
information som de fått av de behöriga 
myndigheterna samt se till att 
kommersiellt känsliga uppgifter 
behandlas konfidentiellt. 
3a. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska bidra till 
fastställande av regioner i enlighet med 
artikel 4.3 och 4.4.
För att skapa solidaritet på regional nivå 
ska gruppen för samordning av 
gasförsörjningen inrätta särskilda 
undergrupper som ska ta itu med frågor 
kring försörjningstryggheten på regional 
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nivå.

Ändringsförslag 102

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

____________
1 EUT: Vänligen för in dagen 6 månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

Ändringsförslag 103

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 nätverket ansluter till en 
produktionsanläggning, 
lagringsanläggning eller LNG-terminal.

Ändringsförslag 104

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 
gasförsörjningen till skyddade kunder 
förväntas kunna säkras.
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Ändringsförslag 105

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 de behöriga 
myndigheternas bedömningar och 
informera medlemsstaterna, 
Europaparlamentet och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen om sina 
resultat i sammanställd form.

Ändringsförslag 106

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 i 
sammanställd form som ger 
kommissionen tillräcklig information för 
att kunna agera:

Ändringsförslag 107
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att den behöriga myndigheten ska 
kunna fullfölja skyldigheterna enligt 
denna punkt måste naturgasbolagen 
tillhandahålla de uppgifter som anges i 
första stycket till den behöriga 
myndigheten som sammanställer dem.
Den behöriga myndigheten och 
kommissionen ska behandla dessa 
uppgifter konfidentiellt.

Ändringsförslag 108

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 
stött på under genomförandet av nya 
alternativa lösningar.

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

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

b) Sammanställda 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 

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

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 109

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 alltid behandla 
kommersiellt känsliga uppgifter, som de 
mottar vid tillämpningen av denna 
förordning, konfidentiellt.

Ändringsförslag 110

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska införa ett system 
för kontinuerlig övervakning av och 
rapportering om trygg gasförsörjning som 
ska inbegripa följande:
a) Utarbetande av årliga rapporter om 
efterlevnaden av reglerna för den inre 
marknaden inom energisektorn, framför 
allt om insyn och om hur företag i 
tredjeländer följer 
EU:s konkurrenslagstiftning, särskilt de 
största leverantörerna och alla deras 
dotterbolag.
b) Bedömning av hur vertikalt integrerade 
energiföretag från tredjeländer påverkar 
den inre marknaden samt av 
genomförandet av principen om 
ömsesidighet.
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c) Lämpliga åtgärder för att förhindra att 
utländska statsägda bolag okontrollerat 
investerar i unionens energisektor, 
särskilt i överföringsnäten för el och gas.
d) Övervakning av naturgasavtal mellan 
medlemsstater och tredjeländer och 
huruvida de följer EU:s lagstiftning om 
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.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning Europeiska kommissionens övervakning

Kommissionen ska kontinuerligt övervaka 
och rapportera om åtgärder för att trygga 
gasförsörjningen, till exempel genom att 
övervaka gasleveranskontrakt mellan 
medlemsstater och tredjeländer, för att 
säkerställa att dessa följer reglerna på 
EU:s inre marknad, tryggar leveranserna 
och respekterar 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. För 
att de medlemsstater med brister i 
infrastrukturen ska kunna uppfylla 
N-1-normen ska kommissionen övervaka 
hur sammankopplingen 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 
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om förbättringar av denna förordning.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Nabucco-gasledningsprojektet

EU:s institutioner ska ge särskild prioritet 
åt Nabucco-gasledningsprojektet när det 
gäller dess politiska profil och 
finansiering.

Motivering

I en förordning om tryggad gasförsörjning bör diversifiering av gasförsörjningen få en 
framskjuten plats. I detta sammanhang skulle Nabucco-gasledningen kunna erbjuda ett 
alternativ till EU:s nuvarande gaskällor.

Ändringsförslag 113

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 
                                               
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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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 
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
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BILAGA I: BERÄKNING AV N-1-FORMELN

1. Definition av N-1-formeln

N-1-formeln anger i vilken utsträckning gasinfrastrukturen har teknisk försörjningskapacitet 1
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 kapaciteten2 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. 

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. 

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

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

LNGm – högsta möjliga LNG-anläggningskapacitet (i mcm/d): summan av den högsta 
möjliga 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.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Bilaga II – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den behöriga myndigheten utarbetar 
den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen ska följande preliminära och 
icke uttömmande förteckning över åtgärder 
beaktas:

När den behöriga myndigheten utarbetar 
den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen ska den preliminära och icke 
uttömmande förteckning över åtgärder som 
fastställs i denna bilaga beaktas. Den 
behöriga myndigheten ska beakta de 
föreslagna åtgärdernas miljöpåverkan när 
den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen utarbetas, och i första hand 
vidta de åtgärder som har minst 
miljöpåverkan, i den utsträckning det är 
möjligt.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Bilaga II – Försörjningssidan – punktsats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Åtgärder för att underlätta anslutning 
av gas från förnybara energikällor till 



PE430.654v02-00 62/140 RR\811020SV.doc

SV

gasnätets infrastruktur 

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Bilaga II – Försörjningssidan – punktsats 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Gastransportsystem (kommersiella och 
strategiska)

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 117

Förslag till förordning
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIIa
REGIONALT SAMARBETE

I enlighet med artikel 194 i 
EUF-fördraget och såsom betonas i 
artikel 6 i direktiv 2009/73/EG och 
artikel 12 i förordning (EG) nr 715/2009 
är regionalt samarbete ett tydligt uttryck 
för solidaritetsprincipen och även ett 
begrepp som ligger till grund för denna 
förordning. Regionalt samarbete är 
särskilt viktigt vid upprättandet av 
riskbedömningen (artikel 8), de 
förebyggande åtgärdsplanerna och 
krisplanerna (artiklarna 4, 5 och 9), 
normerna för infrastruktur och 
försörjning (artiklarna 6 och 7) och 
bestämmelserna för krishantering på 
unionsnivå och regional nivå (artikel 10).
Det regionala samarbetet i denna 
förordning bygger på att det nuvarande 
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regionala samarbetet mellan 
naturgasbolag, medlemsstater och 
nationella tillsynsmyndigheter ska 
förbättra de mål som bland annat gäller 
försörjningstryggheten och integreringen 
av den inre energimarknaden, såsom de 
tre regionala gasmarknaderna enligt det 
regionala gasinitiativet, energiforumet för 
gas (Pentalateral Forum), 
högnivågruppen för den baltiska 
energimarknaden och 
sammanlänkningsplanen, 
energigemenskapens samordningsgrupp 
för försörjningstrygghet. De speciella 
försörjningskraven kommer dock 
sannolikt att skapa nya samarbetsramar 
och de nuvarande samarbetsområdena 
kommer att vara tvungna att anpassas för 
att garantera bästa möjliga effektivitet.
Mot bakgrund av alltfler sammanlänkade 
och ömsesidigt beroende marknader samt 
fullbordandet av den inre marknaden för 
gas kan samarbete mellan följande länder 
förbättra deras egen och deras 
gemensamma gasförsörjning: 
– Polen och de tre baltiska länderna,
– Iberiska halvön (Spanien, Portugal) och 
Frankrike,
– Irland och Förenade kungariket,
– Bulgarien, Grekland, Rumänien,
– Danmark och Sverige,
– Slovenien, Italien, Österrike, Ungern, 
Rumänien,
– Polen och Tyskland,
– Frankrike, Tyskland, Belgien, 
Nederländerna och Luxemburg är redan 
organiserade under energiforumet 
”Pentalateral Forum”,
– övriga.
Det regionala samarbetet dem emellan 
ska utvidgas för att stärka samarbetet med 
grannländerna, [.] särskilt vad gäller 
energiöar, främst för att öka 
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sammanläkningarna. Medlemsstaterna 
får också ingå i andra samarbetskluster.
De aktörer som avses i artikel 3 ska 
samarbeta på regional nivå inom deras 
respektive verksamhets- och 
kompetensområdet. I enlighet med denna 
förordning initieras och upprättas det 
regionala samarbetet formellt av de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna efter samråd med 
kommissionen, som ska informera 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen. Det regionala 
samarbetets operativa resultat, såsom 
gemensamma förebyggande 
åtgärdsplaner och/eller gemensamma 
krisplaner kommer att omfattas av ett 
formellt antagande, offentliggörande och 
kontinuerlig kontroll av de berörda 
behöriga myndigheterna. Kommissionen 
ska rådfrågas och informera gruppen för 
samordning av gasförsörjningen.
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MOTIVERING

I. Bakgrund

Ett helt paket med europeiska politiska åtgärder, huvudsakligen från meddelandet 
”Energipolitik för Europa” som lades fram i januari 20071, är EU:s svar på problemen med en 
tryggad energiförsörjning. Inom gassektorn bidrar indirekt, förutom direktiv 2004/67/EG, ett 
helt regelverk om infrastruktur och sammanlänkningar till detta mål i form av (i) riktlinjer för 
transeuropeiska energinät2 och (ii) det så kallade tredje energipaketet om den inre el- och 
gasmarknaden som antogs i juni 2009. Den lagstiftning som antagits för att integrera 
gasmarknaden, genom fastställande av bestämmelser för tredjepartstillsträde till anläggning 
för gaslagring och flytande naturgas samt öppenhet när det gäller gasreserver3, kommer att 
bidra till en tryggare energiförsörjning. På samma sätt ansåg parlamentet att kärnan i 
lagpaketet var främjande av regional solidaritet, anläggning av gassammanlänkningar via en 
tioårsplan för nätutbyggnad samt en kraftfull harmonisering av villkoren för nättillträde 
genom samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystemen4.

De internationella aspekterna av försörjningstryggheten togs även upp i resolutioner5 där man 
betonade att EU måste fortsätta utarbeta en gemensam energistrategi som omfattar 
producenter, distributörer och konsumenter, ”tala med en stämma” och skapa insynsvänliga 
och hållbara energisystem som stärker den regionala mångfalden av energikällor. Parlamentet 
har även starkt förordat att en handlingsplan för energitrygghet och solidaritet bör utarbetas.

Mot denna bakgrund välkomnar föredraganden förslaget till förordning om åtgärder för att 
trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG eftersom det är en 
rättsakt som faktiskt ger ett ordentligt svar på ett verkligt problem som unionen står inför. 
Detta blev uppenbart under gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina förra vintern när 
miljoner européer och vår ekonomi drabbades hårt. Europaparlamentet har i de ovan nämnda 
resolutionerna efterlyst ett sådant initiativ och föredraganden är övertygad om att ledamöterna 
kommer att göra en betydelsefull insats de kommande månaderna.

Föredraganden är fast övertygad om att om denna förordning genomförs snabbt och 
fullständigt, samtidigt med lagstiftningen om den inre energimarknaden, kommer EU att bli 
avsevärt mindre sårbart vid avbrott i försörjningen från tredjeländer. Det kommer även att 
stärka de europeiska gasbolagens ledande roll i världen och unionens geopolitiska ställning 
som en strategisk global aktör. 

                                               
1 KOM(2007)0001.
2 Beslut 1364/2006, EUT L 262, 22.9.2006, s. 1.
3 Direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om 
upphävande av direktiv 2003/55/EG, EUT L 211, 14.8.2009, s. 94.
4 Förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1775/2005, EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.
5 Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2009 om den andra strategiska energiöversynen 
(2008/2239(INI)), T6-038/2009, Europaparlamentets resolution av den 17 september 2009 om de externa 
aspekterna av en tryggad energiförsörjning, T7-0021/2009.
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II. Föredragandens huvudpunkter

1. Frågor som tas upp i förslaget till betänkande

Föredraganden anser att flera punkter i förslaget till förordning bör förbättras och har därför 
föreslagit ändringar på följande områden: 

a. Bolagens roll

I skälen och konsekvensanalysen görs det mycket tydligt att det finns tre nivåer för 
krishanteringen (1. marknaden, 2. medlemsstaterna, 3. gemenskapen). I själva 
bestämmelserna däremot verkar bolagens roll ha försvunnit, och den bör därför stärkas på 
flera håll i texten, särskilt i förhållande till gruppen för samordning av gasförsörjningen och i 
de tre nivåerna i artikeln om krisplan.

b. Omvända flöden

I den nuvarande texten föreslås att alla sammanlänkningar ska ha kapacitet för omvända 
flöden. Föredraganden menar att denna bestämmelse går för långt både ekonomiskt och när 
det gäller försörjningstryggheten. Det är meningslöst att till exempel ha omvända flöden i 
sammanlänkningar med producentländer. De behöriga myndigheterna på nationell nivå och 
gruppen för samordning av gasförsörjningen på EU-nivå bör avgöra i vilka 
sammanlänkningar det vore kostnadseffektivt med kapacitet för omvända flöden och var det 
skulle öka försörjningstryggheten i kristider. 

c. Förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner

Föredraganden anser att kommissionen, precis som medlemsstaterna, bör utarbeta 
förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner på EU-nivå för att kunna hantera situationer på 
bästa sätt när en kris på gemenskapsnivå tillkännages.

d. Kris på gemenskapsnivå

I den nuvarande texten fastställs 10 % minskad import som ett gränsvärde för att en kris på 
gemenskapsnivå ska tillkännages automatiskt.  Föredraganden anser emellertid att detta 
gränsvärde inte räcker till vid vissa scenarier, då en medlemsstat kan ha en kris med 
gasavbrott till 100 % utan att gränsvärdet 10 % på EU-nivå uppnås. Av detta skäl har 
föredraganden skärpt bestämmelserna i artikeln om möjligheten att tillkännage kris på 
gemenskapsnivå för ett visst geografiskt område. Detta bör leda fram till en mekanism för 
solidaritet inom gemenskapen, som visserligen bör genomföras på regional nivå. 

e. Kostnadsdelning för nya gränsöverskridande investeringar i infrastruktur

De flesta av medlemsstaterna har uttryckt sin oro för kostnaderna för anläggning eller 
utbyggnad av ny infrastruktur. Detta är extra viktigt eftersom förordningens genomförande i 
många fall innebär anläggningsarbeten i en medlemsstat till gagn för andra medlemsstater. I 
det tredje paketet för den inre energimarknaden finns redan mekanismer för frågan om 
gränsöverskridande sammanlänkningar. I detta sammanhang menar föredraganden att dessa 
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mekanismer även skulle kunna användas för andra typer av infrastruktur, till exempel 
omvända flöden. Föredraganden inför en tydlig hänvisning till principen om proportionalitet 
vid kostnadsfördelning i förhållande till ökad försörjningstrygghet.

f. Icke-marknadsbaserade åtgärder

Föredraganden har vid flera tillfällen uttryckt sin önskan att tydliggöra gränserna för 
medlemsstaternas ingripanden på marknaden. Dessa åtgärder kan bara vidtas under mycket 
speciella omständigheter. De kan få konsekvenser på kort eller längre sikt för marknadens 
fungerande om de vidtas av de behöriga myndigheterna. Därför understryker föredraganden i 
berörda delar av texten att icke marknadsbaserade mekanismer endast bör användas som en 
sista utväg. 

g. Utbyte av information

Föredraganden tror fullt och fast att för att kunna vidta lämpliga åtgärder i en krissituation bör 
alla behöriga myndigheter, både på medlemsstats- och gemenskapsnivå, ha den information 
som krävs. Kommersiellt känsliga uppgifter måste emellertid hanteras ytterst försiktigt 
eftersom en informationsläcka skulle kunna leda till allvarliga problem för gasbolagen både i 
och utanför unionen. Därför föreslår föredraganden att dessa uppgifter centraliseras på 
nationell nivå och överlämnas till kommissionen av den behöriga myndigheten i 
sammanställd form. 

h. Elsektorns roll

Föredraganden medger att i länder där den el som levereras till hushållen huvudsakligen 
produceras från gas, bör konkreta åtgärder vidtas så att skyddade kunder inte utsätts för 
avbrott vid en kris. Därför inför han denna aspekt vid utarbetandet av riskbedömning och 
krisplan.

i. Övriga frågor

Föredraganden föreslår en ny artikel om långsiktiga åtgärder för en tryggad gasförsörjning 
enligt vilken kommissionen bör lägga fram en rapport om möjliga sätt att på gemenskapsnivå 
geografiskt diversifiera gaskällor och försörjningsvägar till EU samt bedöma vilken roll 
LNG-anläggningar spelar. Han skärper även vissa delar av texten genom att framhäva 
betydelsen av att öka sammanlänkningskapaciteten mellan medlemsstaterna.

Vidare anser föredraganden att den nuvarande texten endast föreskriver förebyggande 
åtgärder för ett begränsat antal scenarier och att det bör finnas mer flexibilitet i de fall krisen 
varierar i längd eller intensitet.

2. Frågor som inte tas upp i förslaget till betänkande i det här stadiet

Föredraganden har avsiktligt valt att inte ta upp två specifika frågor i förslaget till betänkande, 
eftersom han tror att en intensiv diskussion med ledamöterna bör föras på grund av frågornas 
komplexitet.  Dock vill han gärna förklara vad han avser att uppnå i dessa frågor genom det 
slutliga betänkandet.
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Definitionen av ”skyddade kunder”

Den nuvarande definitionen är alltför vag och alltför snäv. För vag eftersom möjligheten att 
inbegripa små och medelstora företag som är anslutna till gasnätet öppnar dörren för att 
inbegripa vissa kategorier som inte bör betraktas som absolut nödvändiga under en kris. 
Definitionen är alltför snäv eftersom endast ”skolor och sjukhus” räknas upp som möjliga 
undantag, men inte annan nödvändig service som brandstationer till exempel. Föredraganden 
anser att det bör finnas viss flexibilitet för medlemsstaterna för anpassning till nationella 
förhållanden med tydligt fastställda kriterier. Detta eftersom definitionen är helt avgörande för 
nivåerna för den norm för försörjning som fastställs i artikel 7. Därför menar föredraganden 
att den slutliga texten som antas av parlamentet endast bör tillåta att vissa sektorer eller 
aktörer, som är absolut nödvändiga för att upprätthålla nationell säkerhet och folkhälsa, 
inbegrips. Om vi införde en begränsad lista över sektorer, skulle vi riskera att utelämna 
viktiga sektorer, så en tydligt fastställd lista över kriterier vore mycket mer lämpligt.

b. Normen för infrastruktur (N-1)

Föredraganden anser att detta är en ytterst teknisk fråga som ännu inte är klargjord. Många 
aktörer från mycket varierande bakgrund har yttrat allvarliga tvivel om huruvida N-1-normen 
kommer att fungera så som den fastställs i kommissionens text. Eftersom det handlar om en 
av de viktigaste mekanismerna i förordningen, vill föredraganden ha mer tid att studera den 
för att kunna lägga fram genomtänkta ändringsförslag som gör N-1-normen så tillförlitlig som 
möjligt.

Föredraganden är av åsikten att N-1-normen bör vara ett viktigt uttryck för subsidiaritet i 
förordningen så att man kan ta hänsyn till alla nationella förhållanden.  Det är visserligen 
möjligt att ett visst land inte får ett bra ”N-1-resultat”, men samtidigt skulle ett avbrott i 
gasförsörjningen då endast påverka energimarknaden eller energimixen i liten utsträckning 
eftersom landet inte är särskilt beroende av gas. Medlemsstaterna bör få viss flexibilitet att 
besluta hur de ska agera inför en gasförsörjningskris, om de ska bygga ut gasinfrastrukturen 
eller öka den inhemska energiproduktionen ytterligare. Dessa förslag är bara två exempel på 
hur de skulle kunna göra. Föredraganden står helt och fullt bakom idén om en norm, men 
menar att ledamöterna behöver mer tid på sig att studera detaljerna i denna viktiga aspekt av 
förordningen.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 
naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski

KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s medlemsstater har på senare år upplevt flera avbrott i sina gasleveranser. Gastvisten 
mellan Ryssland och Ukraina i januari 2009 visade än en gång att EU:s ökande beroende av 
externa energiresurser, huvudsakligen från odemokratiska och instabila länder, kan skada 
medlemsstaternas långsiktiga ekonomiska och politiska intressen. EU:s sårbarhet på 
energiområdet kräver en sammanhängande energipolitik som sammanlänkar interna aspekter 
och externa förhållanden.

En tryggad energiförsörjning måste ses som en bärande del av EU:s totala säkerhet. Att trygga 
gasförsörjningen till gemenskapen, framför allt i krissituationer, är därför ett strategiskt mål. 
I det hänseendet är det bra att nationella planer med beredskapsåtgärder och akuta åtgärder tas 
fram i förväg om planerna sedan samordnas på gemenskapsnivå. På medellång sikt bör en 
omfattande inre konkurrenskraftig marknad med välutvecklade ledningar och infrastrukturer 
ses som det effektivaste skyddet mot försörjningsavbrott.

Genom EU:s energisäkerhetspolitik bör unionen dock ha möjlighet att inte bara reagera på 
krissituationer, utan också föregripa dem. Alla åtgärder för att garantera en väl fungerande 
inre marknad bör därför kompletteras med en proaktiv diplomati i energifrågor, för att i en 
anda av ömsesidighet stärka samarbetet med viktiga producentländer samt transit- och 
konsumentländer.

Föredraganden för yttrandet från utskottet för utrikesfrågor välkomnar förslaget till förordning 
om upphävande av direktiv 2004/67/EG. Föredraganden anser dock att det krävs vissa 
förbättringar för att säkra en heltäckande strategi för EU:s energiförsörjning. Han föreslår 
ändringar som i huvudsak går ut på följande:
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– Förslaget ska ses mot bakgrund av den nya miljölagstiftning som följer med 
Lissabonfördraget. Där anges i artikel 176 A att målet för unionens politik på 
energiområdet ska vara att ”i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna […] 
garantera energiförsörjningen i unionen”. Föredraganden anser att denna solidaritet är 
avgörande för skapandet av en gemensam energipolitik för EU och anser att den bör 
utvecklas både internt och externt på politisk nivå i dialog med tredjeländer i samband 
med och utanför försörjningskriser.

– Ansvaret för att trygga gasförsörjningen ska också ligga på gemenskapsnivå. 
Kommissionen bör därför ta fram beredskaps- respektive krisplaner med utgångspunkt i 
de nationella planerna. Kommissionen har dessutom ett särskilt ansvar för att övervaka 
hur företag från tredjeland tillämpar de bestämmelser som reglerar den inre 
energimarknaden.

– Den höga representanten/vice ordföranden 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.

– För att förebygga oväntade leveransavbrott bör EU tillsammans med leverans- och 
transitländer införa ett system för tidig varning som stöds av tydliga politiska garantier. 
I alla framtida handels-, associerings- samt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU 
och leverans- eller transitländer bör det finnas en ”energiförsörjningsklausul” med 
uppförandekod och beskrivning av åtgärder som ska vidtas i krislägen.

– Kommissionen bör överväga att på grundval av bestämmelserna i energistadgan utvidga 
den europeiska energigemenskapen till tredjeländer och skapa nya regionala 
energimarknader. Den bör också aktivt ge sitt stöd till inrättandet av en integrerad 
energimarknad för EU-Medelhavsområdet.

– Varje strategi för tryggad energiförsörjning kommer på medellång och lång sikt att kräva 
en ökad spridning av leverantörer, källor och rutter. Strategin bör omfatta berörda 
tredjeländer, särskilt dem som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken. 
Gemenskapens investeringar bör i första hand inriktas på kritisk infrastruktur som kan 
bidra till att trygga energiförsörjningen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Gaskonsumtionen i Europa hör ökat (2) Gaskonsumtionen i Europa hör ökat 
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snabbt under de senaste tio åren. Med 
minskande inhemsk produktion har 
gasimporten ökat ännu snabbare och 
därmed skapat ett högre importberoende 
och ett behov av att ta itu med aspekter 
som rör försörjningstryggheten.

snabbt under de senaste tio åren. Med 
minskande inhemsk produktion har 
gasimporten ökat ännu snabbare och 
därmed skapat ett högre importberoende 
och ett behov av att ta itu med aspekter 
som rör försörjningstryggheten. Vissa 
medlemsstater, där energimixen 
domineras av naturgas, befinner sig på en 
”energiö” på grund av högt beroende av 
gasimport från tredjeländer och avsaknad 
av infrastruktur som sammanlänkar med 
resten av EU.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Olika typer av 
gemenskapsfinansiering är tillgängliga för 
stöd till medlemsstaterna i syfte att 

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

finansiera nödvändiga investeringar i 
inhemsk produktion och infrastruktur, 
framför allt lån och garantier från 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling (EBRD) eller finansiering 
genom regional-, struktur- eller 
sammanhållningsfonderna. EIB, EBRD 
och gemenskapens externa instrument, 
t.ex. ENPI, IPA och DCI, kan också 
finansiera åtgärder i tredjeländer (särskilt 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken) för att skapa en 
tryggare energiförsörjning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) EU-investeringar i infrastruktur 
och förnybar produktion bör stödjas 
genom att medlemsstaterna och 
kommissionen arbetar för att i 
EU:s grannskap, i samarbete med 
tredjeländer, sprida de principer och 
normer för den inre energimarknaden 
som fastställs i energistadgefördraget. 
Kommissionen bör överväga att utvidga 
den Europeiska energigemenskapen 
mellan EU och sydöstra Europa till att 
omfatta andra tredjeländer när så är 
lämpligt och att skapa nya regionala 
energimarknader i enlighet med denna 
modell, exempelvis en energigemenskap 
mellan Europa och Medelhavsområdet, 
för att trygga försörjningen.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, inbegripet åtgärder 
som t.ex. kommersiella avtal mellan 
naturgasbolag, kompensationsmekanismer, 
ökad gasexport eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska, geopolitiska eller geologiska 
villkor, bör medlemsstaterna ta fram 
särskilda solidaritetsåtgärder i enlighet 
med Lissabonfördraget, inbegripet 
åtgärder som t.ex. kommersiella avtal 
mellan naturgasbolag, 
kompensationsmekanismer, anläggning av 
tekniska knutpunkter, ökad gasexport eller 
ökade uttag ur lager. Solidaritetsåtgärder 
kan vara särskilt lämpligt för 
medlemsstater för vilka kommissionen 
rekommenderar gemensamma 
förebyggande åtgärdsplaner eller krisplaner 
på regional nivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Eftersom gasförsörjning från 
tredjeländer är av central betydelse för en 
trygg gasförsörjning i gemenskapen bör 
kommissionen införa en så kallad klausul 
om trygg energiförsörjning i handelsavtal, 
associerings- och partnerskapsavtal samt 
samarbetsavtal med producent- och 
transitländer. Denna 
”energiförsörjningsklausul” bör ange 
åtgärder för att förebygga eller bidra till 
att klara försörjningskriser.
Kommissionen bör samordna insatserna 
med avseende på tredjeländer, och 
tillsammans med producent- och 
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svårigheter i ett tredjeland, få en medlande 
och hjälpande roll.

transitländer ta fram strategier för att 
hantera krissituationer och säkerställa ett 
stabilt gasflöde till gemenskapen som 
helhet och till varje medlemsstat som 
drabbas av en krissituation.
Kommissionen bör ges befogenhet att 
inrätta en arbetsgrupp för övervakning av 
gasflödena i krissituationer inom och, i 
samråd med berörda tredjeländer, utanför 
gemenskapen och, i de fall en kris uppstår 
till följd av svårigheter i ett tredjeland, få 
en medlande och hjälpande roll via 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, i nära samarbete med 
ledamöter i kommissionen med relevanta 
ansvarsområden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre 
marknad för naturgas ska kunna 
säkerställas genom tydligt fastställt och 
fördelat ansvar och samordnade insatser på 
medlemsstats- och gemenskapsnivå 
avseende både förebyggande åtgärder och 
åtgärder till följd av faktiska avbrott i 
försörjningen.

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att den 
inre marknaden för naturgas fungerar väl 
och kontinuerligt och till att fastställa 
exceptionella åtgärder som ska vidtas när 
marknaden inte längre kan leverera den 
gas som behövs, genom tydligt fastställt 
och fördelat ansvar och samordnade 
insatser på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå, med beaktande av 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna, avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktiga åtgärder för 

försörjningstrygghet
1. Enligt denna förordning och med 
beaktande av artikel 194 i fördraget 
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omEuropeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
förbättra sin kontroll av hur trygg 
gasförsörjningen från tredjeländer är och 
föreslå särskilda krisåtgärder vid 
eventuella försörjningsavbrott. 
Kommissionen ska samordna 
tvistlösningssystem med tredjeländer och 
intensifiera energidialogen, bland annat 
inom ramen för energistadgan och 
energigemenskapen.
2. Kommissionen ska utarbeta ett 
underlag för en mekanism för tidig 
varning i gassektorn som ska omfattas av 
bilaterala avtal mellan EU och 
tredjeländer. Mekanismen ska omfatta en 
tidig bedömning av eventuella risker för 
försörjningen och efterfrågan på 
naturgas samt förebyggande åtgärder och 
snabba reaktioner vid en krissituation och 
alla risker för att en sådan situation 
uppstår.
3. Senast ett år efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska kommissionen 
lägga fram en rapport om föreslagna 
lagstiftningsåtgärder som skulle kunna 
vidtas för att, på gemenskapsnivå, 
geografiskt diversifiera gaskällor och 
försörjningsvägar till EU. Rapporten ska 
innehålla en bedömning av 
LNG-anläggningarnas betydelse som kan 
vara till hjälp vid diversifieringen av 
energiförsörjningen. En översikt över 
gaslagringskapaciteten i de olika 
medlemsstaterna bör också ges.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Upprättande av en förebyggande 
åtgärdsplan och en krisplan

Upprättande av en förebyggande 
åtgärdsplan och en krisplan på nationell 
nivå och gemenskapsnivå

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Innan planerna antas ska de behöriga 
myndigheterna utbyta information och 
samråda med varandra och med 
kommissionen för att säkerställa att deras 
planer och åtgärder är ömsesidigt 
överensstämmande på lämplig regional 
nivå och gemenskapsnivå. Samråden ska 
åtminstone avse sammanlänkning, 
gränsöverskridande försörjning och 
lagring, den fysiska kapaciteten för 
transport av gas i båda riktningarna samt 
region- och gränsöverskridande 
gasförsörjningssystem och 
lagringsanläggningar, plattformar och 
utrustning avsedda för dessa.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen och den behöriga 
myndigheten ska senast den ...* upprätta 
en förebyggande åtgärdsplan på 
gemenskapsnivå och en krisplan på 
gemenskapsnivå som innehåller de 
åtgärder som måste vidtas på 
gemenskapsnivå.
__________
* 30 september 2011 eller 18 månader 
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efter ikraftträdandet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och
regionala omständigheter, 

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Riskbedömningen ska göras senast den 
30 september vartannat år. Gemenskapens 
bedömning ska omprövas i händelse av en 
allvarlig och oväntad risk.

Ändringsförslag 19
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 20

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.

Ändringsförslag 21

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 gemenskapen, 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 
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marknadens fungerande.

Motivering

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

Ändringsförslag 22

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 tre dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge uppfyller kriterierna i punkt 2
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.

Ändringsförslag 23

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 

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

kontroll i enlighet med artikel 9.6. Den ska
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Ändringsförslag 24

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 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, via vice ordföranden i 
kommissionen/den höga representanten. 
Kommissionen får sammankalla en 
krisgrupp bestående framför allt av 
företrädare för de delar av industrin och de 
medlemsstater som berörs av krisen.

Ändringsförslag 25

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 och medarbetare till 
vice ordföranden i kommissionen/den 
höga representanten. Gruppen kan 
sammankallas vid behov och ska, i 
samarbete med de gasproducerande 
länderna och transitländerna, övervaka och 
rapportera om gasflödena inom och utanför 
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gemenskapen.

Ändringsförslag 26

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.
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna informera och samråda 
med kommissionen för bedömning av om 
de är förenliga med bestämmelserna om 
den inre marknaden, konsekvenserna för 
energiförsörjningen på nationell nivå och 
gemenskapsnivå, inbegripet skyddet av 
strategisk energiinfrastruktur, och 
geopolitiska risker.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska införa ett system 
för kontinuerlig kontroll 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. 
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b) Utvärdering av hur vertikalt 
integrerade energiföretag från 
tredjeländer påverkar den inre 
marknaden och 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) Kontroll av naturgasavtal som ingås 
mellan medlemsstater och tredjeländer 
när det gäller överensstämmelsen med 
bestämmelserna om EU:s inre marknad. 
Kommissionen ska se till att alla klausuler 
som fungerar som destinationsklausuler 
utgår i den mån de är förbjudna enligt 
EU:s lagstiftning.
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29.1.2010

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 
naturgasförsörjningen och om upphävande av förordning 2004/67/EG
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Föredragande: Nikolaos Chountis

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen föreslår en förordning om åtgärder för att säkerställa en tryggad 
naturgasförsörjning. Denna förordning upphäver direktiv 2004/67/EG som inte längre anses 
lämpligt för att hantera frågan om naturgas i EU mot bakgrund av det växande beroendet av 
import av naturgas i medlemsstaterna, de ökade riskerna som är kopplade till 
naturgasleveranser via tredje land och det ökade naturgasflödet och utvecklingen på den inre 
marknaden. 

I sitt förslag till förordning avser kommissionen att tydligt fastställa naturgasindustrins, 
medlemsstaternas och gemenskapsinstitutionernas roller vid hanteringen av kortare och längre 
avbrott i naturgasförsörjningen. Kommissionen ansåg att en förordning var att föredra framför 
ett direktiv eftersom bestämmelserna i en förordning kan tillämpas snabbt och direkt av 
medlemsstaternas myndigheter och naturgasbolagen och dessutom säkerställer tydlighet och 
samstämmighet i gemenskapen när det gäller normer och skyldigheter.

Huvudsyftet med förslaget till förordning om åtgärder för att säkra naturgasförsörjningen är 
tryggare naturgasleveranser med hjälp av incitament för investeringar i de sammanlänkningar 
som krävs för att uppfylla N1-normen liksom omvända flöden. Med N1-normen avser 
kommissionen ”den tekniska kapaciteten hos hela den återstående tillgängliga infrastrukturen 
för naturgasförsörjning vid avbrott hos den största infrastrukturen som minst bör motsvara 
den totala efterfrågan på naturgas i det beräknade området under sextio dagar med 
exceptionellt hög efterfrågan på naturgas motsvarande den statistiskt sett kallaste perioden 
under en tjugoårsperiod”.

I förslaget till förordning betonas a) behovet av att säkerställa att naturgasbolagen kan 
leverera till sina kunder över hela gemenskapen så länge som möjligt och utan begränsningar 
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på nationell nivå, b) möjligheten att vidta icke-marknadsbaserade åtgärder beslutade av 
behörig myndighet i nödsituationer när alla marknadsbaserade åtgärder redan har prövats, och 
c) en starkare roll för kommissionen så att den kan säkerställa att den inre marknaden 
fungerar.

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ att eftersträva ett regelverk som tryggar 
naturgasförsörjningen i Europeiska unionen, särskilt mot bakgrund av den konflikten mellan 
Ryssland och Ukraina nyligen, som skapade allvarliga problem för gasförsörjningen i 
medlemsstaterna. Föredraganden menar också att en samordnad åtgärd på gemenskapsnivå för 
att trygga gasförsörjningen är ett steg i rätt riktning.

Föredraganden anser att den behöriga myndigheten bör ha ett större ansvar för att trygga 
naturgasförsörjningen och ifrågasätter den stora roll som ska spelas av privata 
naturgasleverantörer i krissituationer, särskilt med tanke på deras prispolitik.

Föredraganden oroar sig därför över i vilken utsträckning förslaget till förordning innehåller 
åtgärder för att hindra naturgasleverantörer från att tillämpa en vinstmaximerande prissättning 
i kristider.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att EU:s gasmarknad ska bli 
långsiktigt hållbar är det avgörande att de 
åtgärder som vidtas för att trygga 
gasförsörjningen inte snedvrider 
konkurrensen eller en effektivt 
fungerande inre marknad.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, inbegripet åtgärder 
som t.ex. kommersiella avtal mellan 
naturgasbolag, kompensationsmekanismer, 
ökad gasexport eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på EU-nivå, 
och framför allt för att hjälpa 
medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, såsom fastställs i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inbegripet åtgärder som t.ex. 
kommersiella avtal mellan naturgasbolag, 
kompensationsmekanismer, ökad gasexport 
eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

Motivering

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, och EU har nu en ny rättslig grund. 
Därför bör man ha i åtanke att det i artikel 176 a i Lissabonfördraget fastslås att ”målet för 
unionens politik på energiområdet [ska] vara att i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna garantera energiförsörjning i unionen”.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) EU:s institutioner bör ge särskild 
prioritet åt Nabucco-gasledningsprojektet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar Bestämmelserna i denna förordning syftar 
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till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre marknad 
för naturgas ska kunna säkerställas genom 
tydligt fastställt och fördelat ansvar och 
samordnade insatser på medlemsstats- och
gemenskapsnivå avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen.

till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre marknad 
för naturgas ska kunna säkerställas och 
exceptionella åtgärder kunna vidtas när 
marknaden inte kan leverera den gas som 
behövs, genom tydligt fastställt och 
fördelat ansvar och samordnade insatser på 
medlemsstats- och EU-nivå, i solidarisk 
anda mellan medlemsstaterna, avseende 
både förebyggande åtgärder och åtgärder 
till följd av faktiska avbrott i försörjningen.

Motivering

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, och EU har nu en ny rättslig grund. 
Därför bör man ha i åtanke att det i artikel 176 a i Lissabonfördraget fastslås att ”målet för 
unionens politik på energiområdet [ska] vara att i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna garantera energiförsörjning i unionen”.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas och, om den berörda medlemsstaten så 
beslutar, små och medelstora företag, 
skolor och sjukhus, under förutsättning att 
dessa redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas.

1) skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas och, om den berörda medlemsstaten så 
beslutar, efter att ha gjort en 
riskbedömning och en konsekvensanalys i 
enlighet med artikel 8, varvid den tekniska 
genomförbarheten och en 
kostnadsnyttoanalys beaktats, små och 
medelstora företag, skolor och sjukhus, 
under förutsättning att dessa redan är 
anslutna till ett distributionsnät för gas.

Motivering

Hushållskunder bör i egenskap av skyddade kunder få fortsatt gasförsörjning under en 
gaskris. Om en medlemsstat beslutar att utöka kategorin skyddade kunder med andra än 
hushållskunder bör ett sådant beslut grunda sig på en sund konsekvensanalys där det även 
gjorts en utvärdering av kostnaderna och nyttan för marknaden, eftersom en sådan utbyggnad 
av begreppsdefinitionen kan innebära betydande kostnader för slutförbrukarna.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Att trygga gasförsörjningen är en uppgift 
för naturgasbolagen, medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, industriella 
naturgaskunder och kommissionen inom 
ramen för deras respektive ansvarsområde. 
En förutsättning är att de samarbetar i hög 
grad, och det är mycket viktigt med insyn 
och ett effektivt informationsutbyte.

Motivering

Eftersom gasförsörjning är en politiserad fråga behöver vi ett enat tillvägagångssätt i EU för 
att ta itu med den.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska senast
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
…*, på grundval av den riskbedömning
och konsekvensanalys som gjorts i 
enlighet med artikel 8, och efter samråd 
med naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

__________
* Vänligen för in datumet: tolv månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

Motivering

Samtliga medlemsstater ska göra en riskbedömning och konsekvensanalys när de utarbetar 
förebyggande åtgärder och krisplaner som bygger på en gemensam EU-metod, där 
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medlemsstaten vid behov får ta hänsyn till särskilda nationella omständigheter.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera att en gemensam plan på 
regional nivå upprättas.

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer. Kommissionen ska 
samråda med ENTSO-G, ACER, gruppen 
för samordning av gasförsörjningen och 
andra berörda parter om sådana planer. Om 
kommissionen anser att en plan inte är 
effektiv för att minska de risker som 
kartlagts i riskbedömningen eller är 
oförenlig med andra medlemsstaters 
riskscenarier eller planer, eller om den inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
andra gemenskapsbestämmelser, ska 
kommissionen kräva att planen omarbetas.

6. Kommissionen ska senast sex månader 
efter det att de behöriga myndigheterna har 
anmält sina planer utvärdera samtliga 
medlemsstaters planer och alla 
gemensamma regionala planer. 
Kommissionen ska samråda med
ENTSO-G, ACER, gruppen för 
samordning av gasförsörjningen och andra 
berörda parter om sådana planer. Om 
kommissionen anser att en plan inte är 
effektiv för att minska de risker som 
kartlagts i riskbedömningen eller är 
oförenlig med andra medlemsstaters 
riskscenarier eller planer, eller andra 
regionala planer, eller om den inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
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andra EU-bestämmelser, ska 
kommissionen kräva att planen omarbetas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Med begreppet kostnadseffektivitet framgår tydligare att förebyggande åtgärdsplaner bör 
beakta uppnåendet av målet till lägsta kostnad.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

____________

* Vänligen för in datumet: sex år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft.
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Motivering

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska om nödvändigt 
mot bakgrund av den riskbedömning och 
konsekvensanalys som gjorts i enlighet 
med artikel 8, varvid den tekniska 
genomförbarheten och en 
kostnadsnyttoanalys beaktats, se till att det 
senast …* finns ständig fysisk kapacitet 
för transport av gas i båda riktningar i de
sammanlänkningar där utökad kapacitet 
för flöde i båda riktningarna skulle öka 
försörjningstryggheten, framför allt i en 
krissituation. Bedömningen får ändras om 
omständigheterna förändras. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna treårsperiod, enligt den 
riskbedömning och konsekvensanalys som 
gjorts i enlighet med artikel 8, varvid den 
tekniska genomförbarheten och en 
kostnadsnyttoanalys beaktats, anpassa 
överföringssystemen i sin helhet så att 
flöde av gas i båda riktningarna blir 
möjligt.
___________

* Vänligen för in datumet: tre år efter det 
att denna förordning har trätt i kraft.
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Motivering

Ständig fysisk kapacitet för transport av gas i båda riktningar i alla sammanlänkningar bör 
inte krävas utan att man först har bedömt om det är tekniskt och/eller ekonomiskt möjligt eller 
lämpligt i varje enskilt fall. Det behövs en riskbedömning och konsekvensanalys på förhand 
för att undvika onödiga kostnader för slutförbrukarna. 

Att se till att det inom två år finns ständig fysisk kapacitet för transport av gas i båda 
riktningarna är bara möjligt om det handlar om små ändringar av infrastrukturen. Större 
ändringar, till exempel installation av en ny kompressorenhet, tar längre tid.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det bör vara en primär skyldighet för leverantörerna att garantera en trygg försörjning. En 
period på 30 dagar skulle minska kundernas kostnader – se artikel 7.1.

Marknaden bör fungera så länge som möjligt, och marknadsbaserade mekanismer bör 
användas för att ta fram de fysiska och avtalsbaserade redskapen för att upprätthålla 
försörjningen till skyddade kunder.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

naturgasbolag för att uppfylla normerna för 
försörjning enligt första och andra stycket 
ska vara icke-diskriminerande och ska inte 
leda till orimlig börda för dessa företag.

Motivering

Målen med förslaget till förordning kan endast uppnås om varje aktörs roll och ansvar 
definieras tydligt utifrån normer som gäller lika för alla marknadsaktörer, däribland nya 
marknadsaktörer och små företag.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
…* göra en riskbedömning och 
konsekvensanalys som ska ligga till grund 
för

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

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

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter, 

b) upprättandet av den förebyggande 
åtgärdsplanen i den berörda 
medlemsstaten,

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

c) upprättandet av krisplanen i den 
berörda medlemsstaten.

d) med andra medlemsstater kartlägga
riskernas växelverkan och samband.

Riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska bygga på de 
normer som anges i artiklarna 6 och 7 
och ska omfatta tillämpning av olika 
scenarier med exceptionellt stor efterfrågan 
och/eller försörjningsavbrott, t.ex. ej 
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fungerande huvudsaklig infrastruktur för 
överföring, lagring, LNG-anläggningar, 
och avbrott i försörjningen från 
tredjelandsproducenter. Hänsyn ska tas 
till växelverkan och samband mellan 
risker med andra medlemsstater.

____________
* Vänligen för in datumet: tolv månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid riskbedömningen och 
konsekvensanalysen ska den tekniska 
genomförbarheten och en 
kostnadsnyttoanalys beaktas. Detta gäller 
framför allt inför en eventuell utökning 
på nationell nivå genom vilken kategorin 
skyddade kunder även kommer att 
omfatta andra kunder än hushållskunder.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
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obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Efter den rekommendation från 
kommissionen som avses i artikel 4.3, 
eller om en gemensam regional plan 
upprättas i enlighet med artikel 4.4, får de 
skyldigheter som avses i denna artikel 
fullgöras på regional nivå.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3a. Samtliga gemensamma regionala 
planer som avses i artikel 4.4 ska senast 
…* innehålla en utförlig bedömning av 
riskerna för en tryggad gasförsörjning i 
den berörda regionen, med hänsyn tagen 
till de riskbedömningar som tidigare 
gjorts av de delaktiga medlemsstaterna.
__________
* Vänligen för in datumet: nio månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska senast …* göra en 
utförlig bedömning av riskerna för en 
tryggad gasförsörjning till EU, med 
hänsyn tagen till de riskbedömningar som 
tidigare gjorts av medlemsstaterna och i 
de gemensamma regionala planerna.
____________
* Vänligen för in datumet: tolv månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7) på grundval av en kostnadsnyttoanalys,
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, och 
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förfaranden för att genomföra dem, endast som en sista utväg för att 
säkerställa en kontinuerlig 
gasförsörjning, bedöma effekterna av dem 
och definiera förfaranden för att genomföra 
dem,

Ändringsförslag 23

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): 
konkret, seriös och tillförlitlig innebär att 
försörjningsvillkoren kan försämras på 
kort sikt. Marknaden förväntas lösa 
problemet utan ingripande från den 
behöriga myndigheten.

Motivering

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Ändringsförslag 24

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 

6. Kommissionen ska inom tre dagar
kontrollera huruvida tillkännagivandet av 
ett krisläge uppfyller kriterierna i 
punkt 2.3 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 
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att dra tillbaka tillkännagivandet av ett 
krisläge om kommissionen bedömer att det 
inte är, eller inte längre är, motiverat.

naturgasbolagen och att dra tillbaka 
tillkännagivandet av ett krisläge om 
kommissionen bedömer att det inte är, eller 
inte längre är, motiverat.

Motivering

Tidsfristen behöver kortas ned eftersom konsekvenserna av en energikris ofta är synliga 
redan efter några dagar och redan kan ha negativa effekter på ekonomin.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Krisplaner ska uppdateras 
vartannat år. 

Ändringsförslag 26

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 efter beräkning enligt 
ENTSO-G förlorar mer än 10 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer – vilket 
motsvarar den dagliga förbrukningen i 
vissa medlemsstater – får kommissionen 
tillkännage att en krissituation föreligger på
EU-nivå. Den ska tillkännage kris på
EU-nivå om mer än en behörig myndighet 
har tillkännagivit kris efter kontroll i 
enlighet med artikel 9.6. Den får 
tillkännage kris på EU-nivå för vissa 
drabbade geografiska regioner som 
omfattar mer än en medlemsstat.

Motivering

Man måste komma ihåg att ett tioprocentigt bortfall av den dagliga gasimporten är i samma 
storleksordning som den dagliga gasförbrukningen i en mindre medlemsstat. Därför är det 
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viktigt att upprätthålla tioprocentsgränsen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) genomförande av planerna, g) förebyggande åtgärdsplaner och 
krisplaner samt genomförande av de 
åtgärder som anges däri,

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska upprätta en struktur för 
att se till att kommersiellt känsliga 
uppgifter behandlas konfidentiellt och 
skyddas.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning Kommissionens övervakning

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 

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 huruvida man 
behöver genomföra en riskbedömning 
samt fastställa en förebyggande 
åtgärdsplan och en krisplan på 
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rekommendationer om förbättringar av 
denna förordning.

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.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska även innehålla en 
SWOT-analys som behandlar ansvaret för 
att vidta åtgärder för att trygga 
gasförsörjningen i enlighet med denna 
förordning. Kommissionen ska överväga 
om detta ansvar bör åläggas den 
europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas 
(ERGEG) snarare än medlemsstaternas 
behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Nabucco-gasledningsprojektet

EU:s institutioner ska ge särskild prioritet 
åt Nabucco-gasledningsprojektet när det 
gäller dess politiska profil och 
finansiering.

Motivering

I en förordning om tryggad gasförsörjning bör diversifiering av gasförsörjningen få en 
framskjuten plats. I detta sammanhang skulle Nabucco-gasledningen kunna erbjuda ett 
alternativ till EU:s nuvarande gaskällor.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 
naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Föredragande: Bogusław Sonik

KORTFATTAD MOTIVERING

Av alla fossila bränslen är gas det som släpper ut minst koldioxid och därför spelar gasen en 
avgörande roll för Europas övergång till energisystem med låga koldioxidutsläpp. Idag är en 
fjärdedel av Europas förbrukning av primärenergi gas och närmare 60 procent av gasen 
importeras1. Även om EU:s mål för förnybar energi, energieffektivitet och minskade 
växthusgasutsläpp 2020 bidrar till att stabilisera den ökade efterfrågan på gas, kommer 
sjunkande produktion inom EU att leda till att EU:s beroende av gasimport kvarstår eller till 
och med ökar ytterligare. Den rysk-ukrainska gaskrisen i januari 2009, då 30 procent av 
Europas import ströps i två veckor, tydliggjorde att det nuvarande direktivet om 
naturgasförsörjningen2 inte längre räcker till och måste ses över med tanke på det ökande 
importberoendet och de ökade riskerna när det gäller försörjning och transitering. Dessutom 
bör det framhållas att försörjningsavbrottet i januari 2009 för vissa medlemsstater betydde att 
100 procent av gasimporten från Ryssland stoppades. I en medlemsstat är situationen efter 
avbrottet i gasförsörjningen fortfarande problematisk.

Allt detta visar mycket tydligt att processen för att helt avreglera den inre energimarknaden 
inte är avslutad och att det finns ett akut behov av att vidta åtgärder för att förbättra 
gasförsörjningstryggheten i EU.

När det gäller miljöfrågor menar föredraganden att försörjningstrygghet måste förenas med 
miljöskydd så att Europas energiförsörjning blir hållbar:

                                               
1 Genomsnittet för EU-27 år 2007.
2 Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning.

EUT L 127, 29.4.2004, s. 92.
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 Miljökonsekvenserna av de föreslagna åtgärderna på efterfråge- respektive 
försörjningssidan bör beaktas. Även i en krissituation bör man i första hand vidta de 
åtgärder som har minst miljöpåverkan.

 Att gå över från gas till andra bränslen skulle leda till ökade växthusgasutsläpp om gasen 
ersätts med t.ex. kol och eldningsolja.

 Energihushållning och energieffektivitet är centralt för att förebygga och mildra kriser. 
Därför bör sådana åtgärder lyftas fram mer. I detta sammanhang bör man särskilt 
uppmärksamma de pågående förhandlingarna om det så kallade 
energieffektivitetspaketet, dvs. förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
byggnaders energiprestanda1 och förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar2.

 Betydelsen av hållbara inhemska energikällor bör framhållas mer. Det bör bli lättare att 
ansluta gas från förnybara energikällor till gasnätets infrastruktur. 

 Utbyggnad av ny energiinfrastruktur bör ske först efter lämplig miljökonsekvensanalys, 
när detta krävs enligt viss lagstiftning, särskilt direktiv 2001/42/EG och rådets direktiv 
85/337/EEG, och med vederbörlig hänsyn till miljön, särskilt till miljöskyddsområden 
enligt Natura 2000.

                                               
1 2008/0223(COD).
2 2008/0221(COD).
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den så kallade N-1-principen, som 
innebär att den största enskilda 
gasinfrastrukturen eller källan för 
gasförsörjning slutar att fungera, är ett 
realistiskt scenario. Att använda ett avbrott 
i en sådan infrastruktur eller 
försörjningskälla som riktmärke för vad 
medlemsstaterna bör kunna kompensera 
för är en välgrundad utgångspunkt för en 
trygg gasförsörjning.

(8) Den så kallade N-1-principen, som 
innebär att den största enskilda 
gasinfrastrukturen slutar att fungera, är ett 
realistiskt scenario. Att använda ett avbrott 
i en sådan infrastruktur som riktmärke för 
vad medlemsstaterna bör kunna 
kompensera för är en välgrundad 
utgångspunkt för en trygg gasförsörjning.

Motivering

Erfarenheterna av gaskrisen i början av 2009 visar att företagen klarar av att trygga 
gasförsörjningen om en källa till försörjning med gas slutar att fungera.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Tillräcklig gasinfrastruktur inom en 
medlemsstat och i hela gemenskapen är 
grundläggande för att försörjningsavbrott 
ska kunna hanteras. Gemensamma 
minimikriterier för en trygg gasförsörjning 
bör medföra likvärdiga förutsättningar när 
det gäller en trygg gasförsörjning och bör 
leda till avsevärda incitament för byggande 
av den infrastruktur som krävs och för 
ökad beredskap inför kriser. Åtgärder på 
efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra 

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

bränslen, kan ha stor betydelse för 
energitryggheten om de kan vidtas snabbt 
och minskar efterfrågan tillräckligt för att 
medföra en reaktion på ett avbrott i 
försörjningen. Det bör emellertid noteras 
att en övergång till fossila bränslen skulle 
leda till ökade växthusgasutsläpp. Ett 
effektivt energiutnyttjande är en åtgärd på 
efterfrågesidan som bör främjas 
ytterligare. Miljökonsekvenserna av de 
föreslagna åtgärderna på 
efterfråge- respektive försörjningssidan 
bör beaktas och i första hand bör de 
åtgärder som har minst miljöpåverkan 
vidtas. Alla investeringar i infrastruktur 
bör göras med vederbörlig hänsyn till 
miljön och berörda bestämmelser i 
gemenskapens regelverk. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
kraftigt främjas. De bör leda till tryggare 
gasförsörjning och samtidigt gynna en väl 
fungerande inre marknad för naturgas. Om 
en investering i infrastruktur är av 
gränsöverskridande slag bör byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr…/…, (”ACER”) och europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (”ENTSO-G”) 
engageras för att de gränsöverskridande 
konsekvenserna bättre ska kunna tas i 
beaktande.

(10) Investeringar i ny gasinfrastruktur bör 
kraftigt främjas och bör genomföras först 
efter det att en lämplig 
miljökonsekvensanalys har gjorts. Sådan 
ny infrastruktur bör leda till tryggare 
gasförsörjning och samtidigt gynna en väl 
fungerande inre marknad för naturgas. 
Investeringarna bör i princip göras av 
företagen och grunda sig på ekonomiska 
incitament. Det bör bli lättare att ansluta 
gas från förnybara energikällor till 
gasnätets infrastruktur. Om en investering 
i infrastruktur är av gränsöverskridande 
slag bör byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, inrättad genom 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr…/…, (”ACER”) 
och europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas (”ENTSO-G”) engageras för att de 
gränsöverskridande konsekvenserna bättre 
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ska kunna tas i beaktande.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En exakt definition av roller och 
ansvar för alla naturgasbolag och behöriga 
myndigheter är därför av avgörande 
betydelse för att en väl fungerande inre 
marknad ska kunna upprätthållas, framför 
allt vid försörjningsavbrott och kriser.

(15) En exakt definition av roller och 
ansvar för alla naturgasbolag, behöriga 
myndigheter och kommissionen är därför 
av avgörande betydelse för att en väl 
fungerande inre marknad ska kunna 
upprätthållas, framför allt vid 
försörjningsavbrott och kriser.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att man ska kunna vara så väl 
förberedd som möjligt inför ett avbrott i 
försörjningen bör krisplaner upprättas av 
samtliga naturgasbolag tillsammans med 
de behöriga myndigheterna. Sådana planer 
bör vara ömsesidigt överensstämmande. 
Innehållet i dem bör följa bästa praxis för 
befintliga planer, och bör fastställa tydliga 
uppgifter och ansvar för alla berörda 
naturgasbolag och behöriga myndigheter. 
Gemensamma krisplaner på regional nivå 
bör upprättas där så är möjligt och 
nödvändigt.

(22) För att man ska kunna vara så väl 
förberedd som möjligt inför ett avbrott i 
försörjningen bör krisplaner upprättas av 
samtliga naturgasbolag tillsammans med 
de behöriga myndigheterna. Sådana planer 
bör vara ömsesidigt överensstämmande på
nationell nivå, regional nivå och 
gemenskapsnivå. Innehållet i dem bör följa 
bästa praxis för befintliga planer, och bör 
fastställa tydliga uppgifter och ansvar för 
alla berörda naturgasbolag och behöriga 
myndigheter. Gemensamma krisplaner på 
regional nivå bör upprättas där så är 
möjligt och nödvändigt.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 23 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, inbegripet åtgärder 
som t.ex. kommersiella avtal mellan 
naturgasbolag, kompensationsmekanismer, 
ökad gasexport eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, 
exempelvis medlemsstater som är 
”energiöar”, bör medlemsstaterna ta fram 
särskilda solidaritetsåtgärder, i enlighet 
med artikel 194 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
inbegripet åtgärder som t.ex. kommersiella 
avtal mellan naturgasbolag, 
kompensationsmekanismer, ökad gasexport 
eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
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eller krisplaner på regional nivå. 
Kommersiella avtal som bygger på 
utarbetandet av gemensamma 
förebyggande åtgärdsplaner eller 
krisplaner bör främjas.

Motivering

Det får inte finnas några obligatoriska föreskrifter om eventuella solidaritetsåtgärder eller 
kompensationsmekanismer.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre marknad 
för naturgas ska kunna säkerställas genom 
tydligt fastställt och fördelat ansvar och 
samordnade insatser på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen.

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

Motivering

Faktiska avbrott i försörjningen bör inte vara det enda skälet till åtgärder. Allvarliga och 
påtagliga risker för avbrott bör också leda till åtgärder. Den solidariska andan bör betonas i 
förordningen, i överensstämmelse med Europeiska rådets slutsatser från mars 2009.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas och, om den berörda medlemsstaten så 
beslutar, små och medelstora företag, 
skolor och sjukhus, under förutsättning att 
dessa redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas.

1. skyddade kunder: hushållskunder som 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas och, om den berörda medlemsstaten så 
beslutar, även andra kunder, exempelvis 
små och medelstora företag, skolor, 
sjukhus och andra inrättningar som 
erbjuder allmänheten tjänster inom 
hälso- och sjukvård, socialväsen och 
undervisning, under förutsättning att dessa 
redan är anslutna till ett distributionsnät för 
gas. 

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa en lista över skyddade kunder i nationell 
lagstiftning beroende på behov och att ytterligare utöka listan över skyddade kunder om de 
anser det vara nödvändigt.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska genomföra de
åtgärder i denna förordning som ingår i 
dess behörighet. Dessa åtgärder omfattar 
särskilt den årliga riskbedömning som 
avses i artikel 8.1 a och den kontinuerliga 
kontrollen av hur trygg gasförsörjningen 
är på gemenskapsnivå.

Motivering

Eftersom gaskriser är gränsöverskridande bör även förebyggande och förberedande åtgärder 
organiseras av kommissionen eller på gemenskapsnivå.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta:

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder 
hushållskundernas, industrikundernas och 
andra berörda parters intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) i enlighet med 
punkt 2 upprätta:

Motivering

Eftersom gaskriser är gränsöverskridande bör även förebyggande och förberedande åtgärder 
organiseras av kommissionen eller på gemenskapsnivå. Kravet på samråd med behöriga 
myndigheter i övriga medlemsstater och kommissionen bör betonas ytterligare.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Innan planerna antas ska de behöriga 
myndigheterna utbyta information och 
samråda med varandra och med 
kommissionen för att säkerställa att deras 
planer och åtgärder är ömsesidigt 
överensstämmande på lämplig regional 
nivå och gemenskapsnivå. Samråden ska 
åtminstone avse sammanlänkning, 
gränsöverskridande försörjning och lagring 
samt den fysiska kapaciteten för transport 
av gas i båda riktningarna och avtalsenliga 
begränsningar för gränsöverskridande 
leveranser. Under samrådet ska 
konfidentialiteten hos kommersiellt 
känsliga uppgifter garanteras.
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Motivering

Eftersom gaskriser är gränsöverskridande bör även förebyggande och förberedande åtgärder 
organiseras av kommissionen eller på gemenskapsnivå. Den behöriga myndigheten bör i 
denna fråga vara Europeiska kommissionen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas (ENTSO-G) 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera att en gemensam plan på 
regional nivå upprättas.

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får vid 
behov även, efter samråd med det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas 
(ENTSO-G) och byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), 
rekommendera eller begära att en 
gemensam plan på regional nivå upprättas.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Åtgärder för uppfyllande av normerna 
för infrastruktur och försörjning i enlighet 
med artiklarna 6 och 7; dessa åtgärder ska 
åtminstone omfatta planering för att 
uppfylla N-1-normen, de volymer och den 
kapacitet som krävs för försörjningen till 
skyddade kunder under de definierade 
perioderna med stor efterfrågan, och 
uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/42/EG av den 
27 juni 2001 om bedömning av vissa 
planers och programs miljöpåverkan1 och 
rådets direktiv 85/337/EEG av den 
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27 juni 1985 om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt2, åtgärder på efterfrågesidan och 
skyldigheter för naturgasbolag och andra 
relevanta organ.

__________
1 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Av tekniska skäl är det omöjligt att bygga ut nödvändig infrastruktur och anpassa hela 
överföringssystem på tre år.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kommissionen, till följd av en begäran från 
en behörig myndighet, beslutar att utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna inte 
skulle öka försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Ett sådant beslut får ändras 
om omständigheterna förändras. Nivån på 
kapaciteten för flöde i båda riktningarna 
ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och 
åtminstone ta hänsyn till den kapacitet som 
krävs för att normen för försörjning i 
artikel 7 ska kunna uppfyllas. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska inom denna fyraårsperiod anpassa 
överföringssystemen så att flöde av gas i 
båda riktningarna blir möjligt. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska renovera infrastrukturen för att 
minimera metanläckage från 
rörledningar och kompressorstationer.

Motivering

Av tekniska skäl är det omöjligt att anpassa hela överföringssystem för flöde i båda 
riktningarna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Skyldigheten att göra en utförlig bedömning av riskerna innebär för de behöriga 
myndigheterna ytterligare byråkrati och administrativt arbete som det inte går att bortse 
ifrån, fastän det inte klart framgår att de uppgifter som fås fram under sådana 
omständigheter faktiskt skulle kunna vara till hjälp vid en krissituation på gemenskapsnivå. 

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast (den 
31 mars 2011; 12 månader efter 
ikraftträdande) göra en utförlig 
bedömning av riskerna för en tryggad 
gasförsörjning i gemenskapen 
(gemenskapsbedömning) genom att 
framför allt beakta de riskbedömningar 
som gjorts av varje medlemsstat och alla 
relevanta internationella omständigheter.

Motivering

Mervärde av riskbedömning på gemenskapsnivå. Riskbedömningar på både ”nationell” och 
gemenskapsnivå bör omprövas när en större eller oväntad risk uppstår.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Riskbedömningen bör upprepas mer regelbundet för bättre framförhållning och bättre 
krisberedskap.

Ändringsförslag 22

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.
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Motivering

Vad som föranleder till krishanteringsåtgärder bör vara mer flexibelt.

Ändringsförslag 23

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 
förse den med all nödvändig information 
när den tillkännager beredskaps- eller 
krisnivå. 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.

Motivering

Det är först om beredskap eller kris föreligger som medlemsstaterna respektive EU har 
skyldighet att ingripa för att återställa försörjningstryggheten. Om tidig varning utfärdats, då 
är det företagen som ska se till att störningarna i försörjningsläget åtgärdas.

Ändringsförslag 24

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. 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 ska sammankalla gruppen 
för samordning av gasförsörjningen.
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Motivering

Europeiska kommissionens befogenheter när det gäller krishantering på gemenskapsnivå 
måste vara mer exakta.

Ändringsförslag 25

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 tre 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 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.

Ändringsförslag 26

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 
beredskap på gemenskapsnivå på begäran 
av minst en behörig myndighet. På 
begäran av en behörig myndighet eller om 
gemenskapen efter beräkning enligt 
ENTSO-G förlorar mer än 10 % av sin 
dagliga gasimport från tredjeländer som 
inte är medlemmar i 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, ska kommissionen 
tillkännage att en krissituation föreligger på 
gemenskapsnivå. Den ska även tillkännage 
kris på gemenskapsnivå för vissa drabbade 
geografiska regioner som omfattar mer än 
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en medlemsstat.

Ändringsförslag 27

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 
beredskap eller kris på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid beredskap på gemenskapsnivå ska 
kommissionen uppmana de behöriga 
myndigheterna att samordna sina insatser 
för att klara ett avbrott i försörjningen 
eller en exceptionellt hög efterfrågan.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

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 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. Kommissionen ska 
underlätta genomförandet av åtgärderna 
för att den inre marknaden ska fortsätta 
att fungera väl, särskilt vid avbrott i 
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försörjningen och i krissituationer.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Avtalsenliga begränsningar för 
återexport.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga II – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den behöriga myndigheten utarbetar 
den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen ska följande preliminära och 
icke uttömmande förteckning över åtgärder 
beaktas:

När den behöriga myndigheten utarbetar 
den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen ska den preliminära och 
icke uttömmande förteckning över åtgärder 
som fastställs i bilagan beaktas. Den 
behöriga myndigheten ska beakta de 
föreslagna åtgärdernas miljöpåverkan när 
den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen utarbetas, och i möjligaste 
mån i första hand vidta de åtgärder som 
har minst miljöpåverkan. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning ”Efterfrågesidan” – punktsats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Åtgärder för att underlätta anslutning av 
gas från förnybara energikällor till 
gasnätets infrastruktur 

Ändringsförslag 33
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Förslag till förordning
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen utarbetas ska den behöriga 
myndigheten endast vid en krissituation 
överväga följande åtgärder:

När den förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen utarbetas ska den behöriga 
myndigheten endast vid en krissituation 
överväga följande icke fullständiga 
åtgärdsförteckning:

Motivering

Det får inte föreskrivas några obligatoriska åtgärder i samband med att förebyggande 
åtgärdsplaner och krisplaner utarbetas. 
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2.12.2009

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH 
KONSUMENTSKYDD

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 
naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Föredragande: Sandra Kalniete

KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

För att möjliggöra en mera effektiv reaktion enligt situationens krav bör direktiv 2004/67/EG, 
där det införs ett antal åtgärder för att garantera en tryggad gasförsörjning, ersättas med en 
förordning (som i sig är mera effektiv, eftersom den är direkt tillämplig), med mera exakta 
normer för försörjningstryggheten samt planering inför nödsituationer.
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Trots att föredraganden för yttrandet välkomnar förslaget anser hon att det finns utrymme för 
ytterligare förbättringar, framför allt i fråga om konsumentskyddet och tillämpningen av 
marknadsbaserade instrument i samband med en gaskris. Hon föreslår därför följande 
ändringar:

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

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

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ska kunna fungera även vid bristande 
försörjning är det därför nödvändigt att få 
till stånd solidaritet och samordning vid 
försörjningskriser, både med avseende på 
förebyggande åtgärder och på insatserna 
vid faktiska försörjningsavbrott.

Motivering

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med denna förordning ska 
naturgasbolag och kunder kunna förlita sig 
på marknadsmekanismerna under så lång 
tid som möjligt vid avbrott. Den innehåller 

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

också bestämmelser om krismekanismer 
som ska tillgripas när marknaderna inte 
längre på ett lämpligt sätt kan hantera ett 
avbrott i gasförsörjningen. Även i en 
krissituation ska marknadsbaserade 
instrument prioriteras för att mildra 
effekterna av ett avbrott i försörjningen,
förutsatt att konsumenternas allmänna 
intressen i de berörda medlemsstaterna 
inte skadas. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Fullbordandet av den inre marknaden 
för gas och en effektiv konkurrens inom 
den marknaden ger gemenskapen största 

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Tillräckligt harmoniserade normer för 
en trygg försörjning bör definieras som 
åtminstone täcker in den situation som 
uppstod i januari 2009. Dessa bör beakta 
skillnaderna mellan medlemsstaterna, 
varvid skyldigheten att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster bör beaktas, liksom 
också åtgärder för att skydda kunderna 
(såsom avses i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas)1, och inte 
påtvinga naturgasbolag eller nya aktörer 
och små företag några orimliga och 
oproportionerliga bördor. 

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

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

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Det är viktigt att gasförsörjningen 
upprätthålls och tillhandahålls av 
medlemsstaterna, i synnerhet för hushåll, 
inklusive för utsatta kunder, liksom för 
andra skyddade kunder som t.ex. skolor 
och sjukhus, i de fall marknaden inte 
längre kan försörja dem. Det är av 
avgörande betydelse att de åtgärder som 
ska vidtas under en kris definieras före det 
att krisen inträffar, särskilt i fråga om 
skyldigheten att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster, liksom också i 
fråga om åtgärder för att skydda 
kunderna (såsom avses i direktiv 
2009/73/EG), förhindra överdrivet höga 
priser och kompensera utsatta kunder.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) De försörjningstrygghetsmässiga 
aspekterna av en långsiktigt planering av 
investeringar i tillräckligt 
gränsöverskridande kapacitet och annan 
infrastruktur, som säkerställer systemets 
kapacitet att på lång sikt garantera en trygg 
försörjning och uppfylla rimliga behov, 
behandlas i Europaparlamentets och rådets 

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

rådets direktiv 2009/73/EG [om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas och om 
upphävande av direktiv 2003/55/EG]. Den 
tioårsplan för nätutbyggnad som upprättats 
av ENTSO-G och som kontrollerats av 
ACER är ett viktigt instrument för 
kartläggningen av de investeringar som 
krävs på gemenskapsnivå. 
Medlemsstaterna bör se till att alla 
åtgärder för genomförande av direktiv 
2009/73/EG som behövs för att denna 
förordning ska kunna tillämpas effektivt 
har antagits senast den dag då detta 
direktiv träder i kraft. 

Motivering

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, inbegripet åtgärder 
som t.ex. kommersiella avtal mellan 
naturgasbolag, kompensationsmekanismer, 
ökad gasexport eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 

(23) För att stärka solidariteten mellan 
medlemsstaterna vid en kris på 
gemenskapsnivå, och framför allt för att 
hjälpa medlemsstater med mindre gynnade 
geografiska eller geologiska villkor, bör 
medlemsstaterna ta fram särskilda 
solidaritetsåtgärder, såsom det stadgas i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inbegripet åtgärder som t.ex. 
kommersiella avtal mellan naturgasbolag, 
kompensationsmekanismer, ökad gasexport 
eller ökade uttag ur lager. 
Solidaritetsåtgärder kan vara särskilt 
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gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

lämpligt för medlemsstater för vilka 
kommissionen rekommenderar 
gemensamma förebyggande åtgärdsplaner 
eller krisplaner på regional nivå.

Motivering

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

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre marknad 
för naturgas ska kunna säkerställas genom 
tydligt fastställt och fördelat ansvar och 
samordnade insatser på medlemsstats- och 
gemenskapsnivå avseende både 
förebyggande åtgärder och åtgärder till 
följd av faktiska avbrott i försörjningen.

Bestämmelserna i denna förordning syftar 
till att trygga gasförsörjningen så att en väl 
och kontinuerligt fungerande inre marknad 
för naturgas ska kunna säkerställas genom 
tydligt fastställt och fördelat ansvar och 
samordnade insatser från 
naturgasbolagens sida samt på 
medlemsstats- och gemenskapsnivå 
avseende både förebyggande åtgärder och 
åtgärder till följd av faktiska avbrott i 
försörjningen, samt att i praktiken 
uttrycka den anda av solidaritet som ingår 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. 

Motivering

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

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) skyddade kunder: alla hushållskunder 1) skyddade kunder: alla hushållskunder 
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som redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas och, om den 
berörda medlemsstaten så beslutar, små 
och medelstora företag, skolor och 
sjukhus, under förutsättning att dessa redan 
är anslutna till ett distributionsnät för gas.

som redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas, inklusive utsatta 
kunder, vilka medlemsstaterna själva ska 
definiera i enlighet med 
direktiv 2009/73/EG, skolor och sjukhus, 
under förutsättning att dessa redan är 
anslutna till ett distributionsnät för gas 
samt, i den utsträckning ytterligare 
gasförsörjning finns att tillgå, små och 
medelstora företag, under förutsättning 
att dessa redan är anslutna till ett 
distributionsnät för gas.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Att trygga gasförsörjningen är en uppgift 
för naturgasbolagen, medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, industriella 
naturgaskunder och kommissionen inom 
ramen för deras respektive ansvarsområde. 
En förutsättning är att de samarbetar i hög 
grad och visar prov på stark solidaritet. 

Motivering

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

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Information om relevant skyldighet att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster samt 
åtgärder till skydd för kunderna (såsom 
avses i direktiv 2009/73/EG), bland dem 
också nationella åtgärder för att skydda 
kunderna mot överdrivna prishöjningar.

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



RR\811020SV.doc 135/140 PE430.654v02-00

SV

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1– inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder får information om de normer för 
försörjning som fastställts i punkterna 1 
och 2, samt om de åtgärder till skydd för 
kunderna som avses i 
direktiv 2009/73/EG. Medlemsstaterna 
ska betala merkostnaderna för 
nödvändiga leveranser till utsatta kunder, 
i händelse av en krissituation enligt 
definitionen i artikel 9.2. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7) kartlägga hur de icke marknadsbaserade 
åtgärder bidrar som planeras eller som ska 
genomföras för krisnivån och som 
förtecknas i bilaga III, och bedöma i vilken 
utsträckning icke marknadsbaserade 
åtgärder krävs för hantering av krisen, 
bedöma effekterna av dem och definiera 
förfaranden för att genomföra dem; 
icke-marknadsbaserade åtgärder bör 
tillgripas endast som sistahandsutväg för 
att garantera en tryggad gasförsörjning,
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Ändringsförslag 21

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 gemenskapen förlorar mer än 10 % 
av sin dagliga gasimport från tredjeländer 
efter beräkning enligt ENTSO-G ska
kommissionen tillkännage att en 
krissituation föreligger på gemenskapsnivå, 
vilket kommissionen också ska göra efter
verifiering i enlighet med artikel 9.6 på 
begäran av en behörig myndighet, eller i 
de fall då fler än en behörig myndighet 
tillkännagett en krissituation. Den får 
tillkännage kris på gemenskapsnivå för 
vissa drabbade geografiska regioner som 
omfattar en eller flera medlemsstater.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Om åtgärder på nationell nivå visar sig otillräckliga i händelse av ett avbrott i 
gasförsörjningen, då är det önskvärt att kommissionen ingriper för att trygga försörjningen 
till EU som helhet. Kommissionen bör samordna naturgasbolagens och de nationella 
behöriga myndigheternas verksamhet, till dess att marknaden åter börjar fungera normalt. 
Skulle det däremot visa sig att det inte är tillräckligt effektivt med de frivilliga åtgärder som 
vidtas av de nationella behöriga myndigheterna och av naturgasbolagen, under samordning 
från EG:s sida, då bör kommissionen – såsom en sistahandsutväg – ha rätt att på eget ansvar 
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vidta de på förhand bestämda åtgärderna. Dessa åtgärder bör inskränka sig till vad som är 
absolut nödvändigt för att man ska få den inre marknaden att fungera på nytt.

Ändringsförslag 23

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. 
Innan nya mellanstatliga avtal ingås ska 
medlemsstaterna samråda med
kommissionen för bedömning av om de är 
förenliga med bestämmelserna om den inre 
marknaden.
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