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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))

(Medbeslutandeförfarandet: 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 artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för utrikesfrågor, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

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 delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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 

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 4
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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 och 
inte påtvinga naturgasbolag eller nya 
aktörer, små företag och slutkonsumenter 
några orimliga och oproportionerliga 
bördor.

Or. en

Motivering

Stora slutkonsumenter kan avsevärt bidra till krishanteringen, bland annat genom att byta 
källa. Sådan potential ska inte påtvingas bördor. 

Ändringsförslag 5

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 

(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 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 



PE430.654v01-00 8/33 PR\795949SV.doc

SV

instrument för kartläggningen av de 
investeringar som krävs på 
gemenskapsnivå.

instrument för kartläggningen av de 
investeringar som krävs på 
gemenskapsnivå för att uppfylla de krav 
på infrastruktur som ställs i denna 
förordning och för att genomföra en 
riskbedömning på gemenskapsnivå.

Or. en

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 
svårigheter i ett tredjeland, få en medlande 
och hjälpande roll.

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

Or. en

Motivering

Under vanliga omständigheter kommer samordningen med producentländerna att skötas av 
företagen och övervakas av medlemsstaterna. Kommissionens behörighet gäller bara inom 
EU. När det gäller producentländer utanför EU bör kommissionen kräva att en arbetsgrupp 
inrättas.

Ändringsförslag 7
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Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning ska definitionerna i 
direktiv 2009/xxx/EG (nedan kallat 
naturgasdirektivet) och förordning (EG) 
2009/xxx/EG (nedan kallad 
byråförordningen) gälla.

I denna förordning ska definitionerna i 
direktiv 2009/73/EG (nedan kallat 
naturgasdirektivet), 
förordning (EG) nr 715/2009 (nedan 
kallad naturgasförordningen) och 
förordning (EG) nr 713/2009 (nedan kallad 
byråförordningen) gälla.

Or. en

Motivering

För att definitionerna ska vara homogena och tydliga bör man även hänvisa till 
gasförordningen i det tredje paketet om den inre energimarknaden.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är helt avgörande för förtroendet för den nationella behöriga myndigheten, och för alla 
åtgärder den föreslår, att den agerar fritt utan politisk påverkan.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom gruppen för 
samordning av gasförsörjningen samordna 
de behöriga myndigheterna i gemenskapen, 
i synnerhet i händelse av en nödsituation på 
gemenskapsnivå.

4. Kommissionen ska genom den grupp för 
samordning av gasförsörjningen som avses 
i artikel 10 samordna de behöriga 
myndigheterna i gemenskapen, i synnerhet 
i händelse av en nödsituation på 
gemenskapsnivå och för utvärderingen av 
de åtgärder som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Eftersom gruppen för samordning av gasförsörjningen kommer att involveras i en 
nödsituation, bör den delta redan i det förebyggande arbetet.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktiga åtgärder för 

försörjningstrygghet
Senast ett år efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska kommissionen 
lägga fram en rapport om föreslagna 
lagstiftningsåtgärder som skulle kunna 
vidtas för att, på gemenskapsnivå, 
geografiskt diversifiera gaskällor och 
försörjningsvägar till EU. Rapporten ska 
framför allt innehålla en bedömning av 
vilken roll LNG-anläggningar spelar.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att vidareutveckla en långsiktig strategi för tryggad gasförsörjning på 
gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den behöriga myndigheten ska senast 
[den 30 september 2011; 18 månader efter 
ikraftträdandet] och efter samråd med 
naturgasbolagen, de relevanta 
organisationer som företräder hushållens 
och industrikundernas intressen, och med 
tillsynsmyndigheten (där denna inte är den 
behöriga myndigheten) upprätta

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att möta krisen på rätt sätt är det mycket viktigt att stärka den roll som gruppen för 
samordning av gasförsörjningen spelar. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med det förfarande som avses 
i andra stycket får kommissionen utfärda 
rekommendationer om på vilken regional 
nivå som informationsutbytet och 
samråden ska ske. Kommissionen får även, 
efter samråd med det europeiska nätverket 

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

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.

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen, ACER och ENTSO-G är ytterst viktiga när 
man ska fastställa vilka regioner som bör samarbeta och delta fullt ut i denna process.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En plan på gemenskapsnivå bör finnas eftersom det finns en definition av kris på 
gemenskapsnivå.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den förebyggande åtgärdsplanen ska 
omfatta följande:

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

Or. en

Motivering

En plan på gemenskapsnivå bör finnas eftersom det finns en definition av kris på 
gemenskapsnivå. Bestämmelser bör även utarbetas om det finns regionala planer.

Ändringsförslag 17

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.

Or. en

Motivering

Den tidsfrist på tre år för att uppfylla kraven som fastställs i artikel 6.1 är inte förenlig med 
den tid som krävs för att anlägga ny infrastruktur.  Framför allt tar man inte hänsyn till de 
långa administrativa förfaranden som gör att det tar fem till sex år att anlägga ny 
infrastruktur för gastransport.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska se till att det inom 
tre år efter ikraftträdandet av denna 
förordning finns ständig fysisk kapacitet i 
dessa sammanlänkningar för transport av 
gas i båda riktningarna om utökad 
kapacitet för flöde i båda riktningarna ökar
försörjningstryggheten i någon 
medlemsstat. Nivån på kapaciteten för 
flöde i båda riktningarna ska uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt och åtminstone ta 
hänsyn till den kapacitet som krävs för att 
normen för försörjning i artikel 7 ska 
kunna uppfyllas. Om det krävs ytterligare 
investeringar längre fram i 
överföringssystemet ska punkt 7 även 
gälla dessa.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
bedömningen av sammanlänkningarna 
omprövas regelbundet om 
omständigheterna ändras, särskilt om den 
förebyggande åtgärdsplanen på nationell 
nivå uppdateras.

Or. en

Motivering

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. Om det 
behövs större ändringar, till exempel en ny kompressorenhet, är detta inte förenligt med 
tidsplanen för anläggning av infrastruktur. Denna artikel bör beakta investeringar som krävs 
längre fram i överföringssystemet. Sista meningen är överflödig.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Incitament bör inrättas för att stimulera investeringar i infrastruktur som förbättrar 
försörjningstryggheten. Kommissionens förslag saknar en bestämmelse om proportionella 
kostnader i situationer då investeringen görs i en annan medlemsstats (eller flera andra 
medlemsstaters) intresse.

Ändringsförslag 20

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

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tar man bara hänsyn till ett scenario. Man måste beakta att 
grundscenariot kan variera avsevärt i intensitet eller längd. Därför måste de finnas utrymme 
för de behöriga myndigheterna att hantera en annorlunda kris även om det kan finnas vissa 
begränsningar.

Ändringsförslag 21

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. Kommissionen och den behöriga 
myndigheten ska senast [den 30 september 
2010; sex månader efter ikraftträdandet] 
göra en utförlig bedömning av riskerna för 
en tryggad gasförsörjning i EU och i 
medlemsstaten genom att

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beakta alla relevanta nationella och 
regionala omständigheter,

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 23

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) på grundval av en tydlig 
kostnadsnyttoanalys, kartlägga hur de icke 
marknadsbaserade åtgärder, som planeras 
eller som ska genomföras för krisnivån och 
som förtecknas i bilaga III, bidrar och 
medför fördelar, och bedöma i vilken 
utsträckning icke marknadsbaserade 
åtgärder krävs för hantering av krisen, 
bedöma effekterna av dem och definiera 
förfaranden för att genomföra dem; icke 
marknadsbaserade åtgärder bör tillgripas 
endast som sista utväg för att garantera 
en tryggad gasförsörjning,

Or. en

Motivering

Det måste göras helt klart att icke marknadsbaserade åtgärder endast bör användas som en 
sista utväg.

Ändringsförslag 24
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) upprätta en förteckning över i förväg 
fastställda åtgärder för att göra gas 
tillgänglig i en krissituation. Sådana 
åtgärder får omfatta gränsöverskridande 
avtal mellan medlemsstater och/eller 
naturgasbolag.

Or. en

Motivering

Från kommissionens förslag kan man dra slutsatsen att kompensationsförfaranden endast bör 
tillämpas för kostnader för gas som till följd av en krisåtgärd inte levereras till gaskunder. 
Kommersiella avtal kommer redan att lämnas in till den behöriga myndigheten i enlighet med 
artikel 12. De behöver inte tas upp separat i en förteckning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Nivå för tidig varning (tidig varning): 
när det finns konkret, seriös och tillförlitlig 
information, som eventuellt framkommit 
genom en mekanism för tidig varning, om 
att en händelse kan inträffa som kommer 
att försämra försörjningsvillkoren. På 
denna nivå kan marknaden lösa 
problemet utan ingripanden från den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 26
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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 och det 
finns en trolig risk för att normen för 
försörjning till skyddade kunder inte längre 
kan uppfyllas med enbart 
marknadsbaserade instrument och det 
krävs ett ingripande från den behöriga 
myndigheten inom ramen för krisplanen.

Marknadsbaserade instrument (på 
medlemsstats-, region- eller 
gemenskapsnivå) ska prioriteras för att 
minska effekterna av ett avbrott i 
försörjningen även i en krissituation,

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Eftersom gas används som huvudsakligt bränsle för att producera el och värme i flera 
medlemsstater, bör även försörjningen av el och fjärrvärme beaktas. Detta bör handla om att 
undvika att skyddade kunder utsätts för avbrott på grund av en gaskris.
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Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Krisplanen ska uppdateras vartannat 
år.

Or. en

Motivering

Riskbedömningen måste göras om vartannat år, och den förebyggande åtgärdsplanen 
uppdateras därefter. Ändringsförslaget lägger till detta krav för krisplanen.

Ändringsförslag 29

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

Or. en

Motivering

Krishantering på nationell eller regional nivå är ofta mer effektivt för att hantera en 
försörjningskris. Dessa gränsvärden avspeglar inte nödvändigtvis möjliga regionala kriser 
under 10 % fullt ut, då ett gemenskapsingripande också skulle behövas.

Ändringsförslag 30
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska sammankalla 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen så snart den tillkännager 
att en kris på gemenskapsnivå föreligger. 
När kommissionen och gruppen för 
samordning av gasförsörjningen utför sitt 
arbete ska de ta hänsyn till följande:
a) De åtgärder som gasindustrin vidtagit 
som en första reaktion på ett betydande 
avbrott i gasförsörjningen.
b) De åtgärder som medlemsstaterna 
vidtagit, till exempel de som ingår i den 
förebyggande åtgärdsplanen och 
krisplanen.

Or. en

Motivering

Att sammankalla gruppen för samordning av gasförsörjningen bör inte vara valfritt. 
Kommissionen måste sammankalla den vid en kris på gemenskapsnivå så att den kan agera 
snabbt.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Vid en kris på gemenskapsnivå ska 
kommissionen samordna de behöriga 
myndigheternas åtgärder via gruppen för 
samordning av gasförsörjningen. 
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 ska
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framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen.

sammankalla en krisgrupp bestående 
framför allt av företrädare för de delar av 
industrin och de medlemsstater som berörs 
av krisen. Kommissionen ska organisera 
en sådan krisgrupps uppgifter och 
skyldigheter med beaktande av 
företrädesrätten för gruppen för 
samordning av gasförsörjning. 
Kommissionen ska se till att gruppen för 
samordning av gasförsörjning 
regelbundet informeras om arbetet i 
krisgruppen.

Or. en

Motivering

Att sammankalla gruppen för samordning av gasförsörjningen bör inte vara valfritt. 
Kommissionen måste sammankalla den vid en kris på gemenskapsnivå så att den kan agera 
snabbt. Krisgruppen bör informera gruppen för samordning av gasförsörjningen regelbundet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Den berörda behöriga myndigheten ska 
inom tre dagar efter detta meddelande
ändra tillvägagångssätt och underrätta 
kommissionen om detta, eller skicka ett väl 
underbyggt svar om varför 
tillvägagångssättet i fråga är berättigat, 
med fullständigt beaktande av 
kommersiella följder för naturgasbolagen 
och redovisning av tillgängliga 
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uppmaning. kompensationsförfaranden.  I det fallet får 
kommissionen ändra eller dra tillbaka sin 
begäran.

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 begäran
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 begäran.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag är för skarpt formulerat och tvingar inte kommissionen att motivera 
varför den inte accepterar de skäl som den behöriga myndigheten lägger fram. Kommissionen 
bör också motivera sina beslut.

Ändringsförslag 33

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. Den behöriga myndigheten eller 
naturgasbolaget får aldrig vidta några 
åtgärder som begränsar gasflödet inom den 
inre marknaden; detta påverkar emellertid 
inte deras lagenliga skyldigheter i miljö-, 
säkerhets- och miljöfrågor.

Or. en

Motivering

Bolagen måste följa de många lagar som finns på de områden som nämns ovan. Nya 
bestämmelser måste vara förenliga med lagen.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det måste göras klart att tillgången har beviljats baserat på kommersiella avtal så att dessa 
avtal skyddas.

Ändringsförslag 35

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.

Or. en

Motivering

Detta överensstämmer med resten av kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Gruppen för samordning av gasförsörjningen är ett utmärkt forum för översyn av planerna så 
att man kan anpassa till bästa praxis i andra medlemsstater och kontrollera om man kan få 
bort eventuell inkonsekvens på EU-nivå.

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Gruppen för samordning av 
gasförsörjningen ska bidra till att 
fastställa vilka regioner som ska användas 
för att genomföra mer effektiva åtgärder 
för att trygga gasförsörjningen. 
Följande ska då beaktas: 
a) Resultatet av riskbedömningen. 
b) Placeringen av befintlig och planerad 
infrastruktur och försörjningsvägarnas 
läge. 
c) Befintliga 
solidaritetssammanlänkningar eller 
sammanlänkningar som anlagts mellan 
medlemsstater.
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 
nivå.
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Or. en

Motivering

Detta överensstämmer med ett tidigare ändringsförslag om fastställande av regioner för 
regionala planer.

Ändringsförslag 38

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 en produktionsanläggning 
ansluter till nätet, lagring, LNG i mcm/h.

Or. en

Motivering

Flödet per timme bör uttryckas i enhet per timme och inte per dag.

Ändringsförslag 39

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) Den behöriga myndigheten ska till 
kommissionen anmäla i sammanställd 
form följande uppgifter avseende kontrakt 
som naturgasbolag i respektive 
medlemsstat ingått med leverantörer i 
tredjeland:

Or. en

Motivering

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 
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kunna leda till allvarliga problem för gasbolagen både i och utanför unionen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

• Möjlighet att övergå till andra bränslen –
alternativa reservbränslen i 
industrianläggningar och kraftverk (i det 
här fallet bör ytterligare 
växthusgasutsläpp till följd av en 
obligatorisk övergång till annat bränsle 
inte omfattas av utsläppshandelssystemet)

Or. en

Motivering

En påtvingad övergång till användning av energi som leder till större utsläpp bör inte räknas 
med i utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 42
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Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 2 Efterfrågesidan – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Ökad effektivitet utgår

Or. en

Motivering

Energieffektivitet är ett långsiktigt politiskt mål och inte en snabb reaktion i en krissituation.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 2 Efterfrågesidan – punktsats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Ökad användning av förnybara 
energikällor

• Ökad användning av el producerad från 
andra källor än gas

Or. en

Motivering

Användning av förnybara energikällor är ett långsiktigt politiskt mål och inte en snabb 
reaktion i en krissituation.
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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)001.
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.


