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Gianluca Buonanno 
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Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet betonar att det 

behövs större insyn i energirelaterade avtal, 

vilket skulle kunna uppnås genom att 

stärka kommissionens roll i 

energirelaterade förhandlingar mellan en 

eller flera medlemsstater och tredjeländer, 

särskilt genom att göra det obligatoriskt 

för kommissionen att delta som observatör 

i alla förhandlingar för att stärka de 

enskilda medlemsstaternas ställning i 

förhållande till leverantörer från 

tredjeländer som deltar i förhandlingarna 

och minska riskerna för att 

leverantörerna missbrukar en 

dominerande ställning. Parlamentet 

noterar även att kommissionen bör utföra 

förhands- och efterhandsbedömningar, 

med full respekt för kommersiellt känslig 

information, och ta fram både en positiv 

och en negativ förteckning över 

avtalsklausuler, såsom klausuler om 

exportförbud och destination, 

fastkraftklausuler (”take-or-pay”), 

klausuler om oljeindexering av gaspriser 

eller klausuler som förbjuder att en tredje 

part uppställer som villkor för sina 

energileveranser att den får företräde till 

energitransportinfrastrukturen inom EU. 
Parlamentet påminner om att 

medlemsstaterna enligt artikel 13.6 a i 

förordning (EU) nr 994/2010 ska informera 

kommissionen när de ingår nya 

21. Europaparlamentet betonar att det 

behövs större insyn i energirelaterade 

mellanstatliga avtal som berör en eller 

flera medlemsstater och tredjeländer. 

Parlamentet påminner om att 

medlemsstaterna enligt artikel 13.6 a i 

förordning (EU) nr 994/2010 ska informera 

kommissionen när de ingår nya 

mellanstatliga avtal med tredjeländer som 

påverkar utvecklingen av 

gasinfrastrukturen och gasförsörjningen för 

att kommissionen ska kunna bedöma hur 

trygg försörjningen är på EU-nivå. 
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mellanstatliga avtal med tredjeländer som 

påverkar utvecklingen av 

gasinfrastrukturen och gasförsörjningen för 

att kommissionen ska kunna bedöma hur 

trygg försörjningen är på EU-nivå. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

införa kraftfulla bestämmelser om 

förhandsbedömningar av kommersiella 

gasleveransavtal i den reviderade 

förordningen om tryggad gasförsörjning. 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Ändringsförslag  22 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen i enlighet med beslut 

nr 994/2012/EU om inrättandet av en 

mekanism för informationsutbyte om 

mellanstatliga avtal mellan 

medlemsstaterna och tredjeländer på 

energiområdet ska underrättas om alla 

kommande mellanstatliga energiavtal med 

parter utanför EU före undertecknandet 

för att se till att de uppfyller EU:s 

lagstiftning, särskilt det tredje 

energipaketet, och inte hotar EU:s 

energiförsörjningstrygghet. Parlamentet 

understryker att sådana diskussioner och 

samråd måste fungera som ett verktyg för 

att stärka förhandlingspositionen för 

EU:s medlemsstater och företag, samtidigt 

som kommersiellt känsliga uppgifter 

respekteras fullt ut. Diskussionerna och 

samråden bör inte på något sätt påverka 

innebörden och innehållet i dessa avtal, 

utan i stället fungera som en garanti för 

att avtalen är förenliga med all tillämplig 

unionslagstiftning och ligger i de berörda 

företagens och medlemsstaternas intresse. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

se över beslut nr 994/2012/EU så att 

informationsmekanismen stärks i detta 

avseende och kommissionen får en ökad 

roll. 

22. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen i enlighet med beslut 

nr 994/2012/EU om inrättandet av en 

mekanism för informationsutbyte om 

mellanstatliga avtal mellan 

medlemsstaterna och tredjeländer på 

energiområdet ska underrättas om alla 

kommande mellanstatliga energiavtal med 

parter utanför EU för att se till att de 

uppfyller EU:s lagstiftning och inte hotar 

EU:s energiförsörjningstrygghet. 

Parlamentet understryker att sådana 

diskussioner och samråd måste respektera 

kommersiellt känsliga uppgifter fullt ut. 

Diskussionerna och samråden bör inte på 

något sätt påverka innebörden och 

innehållet i dessa avtal. 
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Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Ändringsförslag  23 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram konkreta 

åtgärder för att minska beroendet av 

importerad energi, att övervaka hur pass 

diversifierad importen är och att 

offentliggöra regelbundna 

framstegsrapporter om detta. 

25. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att ta fram konkreta 

åtgärder för att minska beroendet av 

importerad energi, och uppmanar 

kommissionen att övervaka hur pass 

diversifierad importen är och att 

offentliggöra regelbundna 

framstegsrapporter om detta. 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Ändringsförslag  24 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet anser att unionen 

kan öka sin energitrygghet och minska sitt 

beroende av vissa leverantörer och 

bränslen genom att öka energieffektiviteten 

och utnyttja Europas energikällor på bästa 

sätt, i enlighet med EU:s energitrygghets-, 

miljö- och klimatmål samt hälso- och 

säkerhetslagstiftning, samtidigt som 

hänsyn tas till medlemsstaternas särdrag i 

fråga om energimixen så att onödig 

regelbörda undviks och 

proportionalitetsprincipen respekteras. 

Parlamentet betonar att principen måste 

vara den, att inget bränsle och ingen teknik 

som bidrar till energitryggheten och 

klimatmålen får diskrimineras. 

28. Europaparlamentet anser att unionen 

kan öka sin energitrygghet och minska sitt 

beroende av vissa leverantörer och 

bränslen genom att öka energieffektiviteten 

och utnyttja Europas energikällor på bästa 

sätt, i enlighet med EU:s hälso- och 

säkerhetslagstiftning, samtidigt som 

hänsyn tas till medlemsstaternas särdrag i 

fråga om energimixen så att onödig 

regelbörda undviks och 

proportionalitetsprincipen respekteras. 

Parlamentet betonar att principen måste 

vara den, att inget bränsle och ingen teknik 

som bidrar till energitryggheten och 

klimatmålen får diskrimineras. 

Parlamentet anser här att kommissionen 

bör utreda fall där 

energitrygghetsplanerna och 

utsläppshandelssystemet eventuellt inte 

går ihop med varandra och undergräver 

varandra inbördes.  

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Ändringsförslag  25 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att underlätta en effektivare 

användning av EU:s alla befintliga 

finansieringssystem, bland annat 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), för att locka 

investeringar i viktiga 

infrastrukturprojekt, forskning och 

innovation i energieffektivitet, förnybara 

energikällor och utvecklingen av Europas 

inre kapacitet i syfte att uppnå klimat- och 

energimålen för 2030. Detta bör göras på 

grundval av ett kostnadseffektivt och 

teknikneutralt tillvägagångssätt där en 

internalisering av externa kostnader 

prioriteras. 

29. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att underlätta en effektivare 

användning av EU:s alla befintliga 

finansieringssystem, bland annat 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), för att locka 

investeringar i viktig forskning och 

innovation i energieffektivitet, förnybara 

energikällor och utvecklingen av Europas 

inre kapacitet. Detta bör göras på grundval 

av ett kostnadseffektivt och teknikneutralt 

tillvägagångssätt där en internalisering av 

externa kostnader prioriteras. Parlamentet 

anser att kommissionen, för att uppnå 

detta, bör ha kvar de undantag som 

föreskrivs i MiFID I, och uppmanar 

kommissionen att inte beteckna 

energibolag som finansföretag, såsom i 

MiFID II. 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Ändringsförslag  26 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet påminner om att 

energimarknaderna skiljer sig från 

finansmarknaderna genom de 

underliggande fysiska tillgångarna, vilket 

innebär att systemrisken inom 

energisektorn elimineras. Parlamentet 

anser här att också energisektorn måste bli 

föremål för en sådan finansiell reglering 

som inte snedvrider utvecklingen av en 

välfungerande inre energimarknad. 

48. Europaparlamentet påminner om att 

energimarknaderna skiljer sig från 

finansmarknaderna genom de 

underliggande fysiska tillgångarna, vilket 

innebär att systemrisken inom 

energisektorn elimineras. Parlamentet 

anser här att också energisektorn måste bli 

föremål för en sådan finansiell reglering 

som inte snedvrider utvecklingen av en 

välfungerande inre energimarknad. 

Parlamentet framhåller de befintliga 

elområden som uppfyller dessa kriterier 

och uppmanar kommissionen med kraft 

att inte splittra upp dem.  

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Ändringsförslag  27 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att anslå ytterligare 

finansiella medel till Byrån för samarbete 

mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) 

och understryker att den bör få tillstånd att 

rekrytera ytterligare personal för att 

möjliggöra en fullständig och effektiv 

övervakning av energimarknaderna för att 

säkerställa integritet och insyn i 

energihandeln samt efterlevnad av 

förordningen om integritet och öppenhet på 

grossistmarknaderna för energi (Remit). 

Detta är en nödvändig förutsättning för att 

EU:s inre energimarknad ska fungera väl. 

Parlamentet konstaterar att Acers 

befogenheter bör stärkas i förhållande till 

det europeiska nätverket av 

systemansvariga för överföringssystemen 

för el (Entso för el), det europeiska 

nätverket av systemansvariga för 

överföringssystemen för gas (Entso för 

gas) och andra organ med viktiga 

EU-funktioner så att Acer kan utföra sina 

uppgifter enligt gällande EU-lagstiftning. 

Acer bör samarbeta med 

sammanslutningar som företräder 

systemansvariga för distributionssystemet, 

konsumentorganisationer och andra 

grupper i det civila samhället. 

52. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att anslå ytterligare 

finansiella medel till Byrån för samarbete 

mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) 

och understryker att den bör få möjlighet 

att utföra sitt uppdrag som består i en 

fullständig och effektiv övervakning av 

energimarknaderna för att säkerställa 

integritet och insyn i energihandeln samt 

efterlevnad av förordningen om integritet 

och öppenhet på grossistmarknaderna för 

energi (Remit). Detta är en nödvändig 

förutsättning för att EU:s inre 

energimarknad ska fungera väl. 

Parlamentet konstaterar att Acers 

befogenheter bör ses över, för att inte dess 

uppgifter enligt gällande EU-lagstiftning 

ska motverka att producenter och 

konsumenter får direkta fördelar eller 

undergräva fungerande 

gränsöverskridande marknader för 

energi. Parlamentet anser ytterligare att 

man, innan man gör något utgående från 

ett yttrande från Acer, bör ta hänsyn till 

det vidare sammanhanget och de mer 

vittgående förgreningarna, snarare än att 

analysera ett potentiellt problem endast 

inom det snäva mandatet för Acer. 

Or. en 



 

AM\1081271SV.doc  PE573.403v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.12.2015 A8-0341/28 

Ändringsförslag  28 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet beklagar att Entso 

för el och Entso för gas är alltför beroende 

av budgetanslag från nationella 

systemansvariga för överföringssystemet, 

vilket inskränker deras förmåga att agera 

som EU-aktörer. 

54. Europaparlamentet konstaterar att 

Entso för el och Entso för gas är alltför 

beroende av budgetanslag från nationella 

systemansvariga för överföringssystemet. 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Ändringsförslag  29 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet framhåller att för att 

öka vår energisolidaritet i nödsituationer 

och vår förmåga att klara avbrott i 

försörjningen måste både gas- och elenergi 

alltid kunna exporteras. Parlamentet 

noterar här att nuvarande system för 

gränsöverskridande överföring ofta hindras 

av beslut som fattas av nationella 

systemansvariga. Parlamentet uppmanar 

därför Acer att lägga större vikt vid denna 

fråga i sin årliga 

marknadsövervakningsrapport. 

56. Europaparlamentet framhåller att för att 

öka vår förmåga att klara avbrott i 

försörjningen måste både gas- och elenergi 

alltid kunna exporteras. Parlamentet 

noterar här att nuvarande system för 

gränsöverskridande överföring ofta hindras 

av beslut som fattas av nationella 

systemansvariga. Parlamentet anser dock 

att vissa beslut som fattats av Acer inom 

ramen för dess mandat hindrar 

framgångsrika gränsöverskridande 

överföringar och tvärregionala 

marknader. Parlamentet anser därför att 

Acer bör erinra sig vilka mer vittgående 

återverkningar dess beslut får. 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Ändringsförslag  30 

Gianluca Buonanno 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

På väg mot en europeisk energiunion 

2015/2113(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 60a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 60a. Europaparlamentet anser att länder 

som uppnått detta mål inte bör möta 

förkonstlade hinder i sina strävanden att 

ge exempel på bästa praxis, såsom fallet 

är med elområdet mellan Österrike och 

Tyskland. 

Or. en 

 

 


