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Remiss EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och om upphävande
av förordning (EU) 994/2010, KOM (2016) 52 slutlig
Fastighetsägarna Sverige har beretts möjlighet att lämna remissynpunkter på rubricerad remiss.
Syftet med utkastet till förordning är att se till att alla medlemsstater inför lämpliga verktyg för att
förbereda sig på och hantera effekterna av gasbrist på grund av ett avbrott i försörjningen eller en
exceptionellt hög efterfrågan. För att uppnå detta syfte föreslås i utkastet till förordning ökad
regional samordning, där vissa principer och normer fastställs på EU-nivå. Den strategi som föreslås
är att medlemsstaterna bör samarbeta nära inom sina regioner när de gör regionala
riskbedömningar. Vidare poängteras vikten av ett förbättrat regionalt samarbete, eftersom ett
avbrott i gasförsörjningen lätt kan påverka flera medlemsstater samtidigt.
Förordningen ska också förbättra tillämpningen av normerna för försörjning av skyddade kunder, då
framför allt hushåll.
Ett av unionens mål är att stärka energigemenskapen, vilket skulle säkerställa ett effektivt
genomförande av unionens regelverk i energifrågor, energimarknadsreformer och stimulerande
investeringar i energisektorn genom en närmare integration mellan unionens och
energigemenskapens energimarknader. Detta innebär också̊ att man inför en gemensam
krisförvaltning genom att föreslå̊ förebyggande planer och krisplaner på̊ regional nivå̊ som inbegriper
de fördragsslutande parterna i energigemenskapen.
Med denna förordning är ansatsen att naturgasföretag och kunder ska kunna förlita sig på̊
marknadsmekanismerna under så lång tid som möjligt vid avbrott. Den föreslås också̊ innehålla
bestämmelser om mekanismer som kan tillgripas när marknaderna ensamma inte längre kan hantera
ett avbrott i gasförsörjningen på ett lämpligt sätt.
Närhelst medlemsstaterna planerar att införa icke marknadsbaserade åtgärder föreslås sådana
åtgärder åtföljas av en beskrivning av deras ekonomiska effekter. Detta ska garantera att kunderna
får den information som behövs om kostnaderna för sådana åtgärder och ska säkerställa att
åtgärderna är transparenta, särskilt nar det gäller kundens andel av gaspriset.
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Synpunkter
Det är av yttersta vikt att de ekonomiska konsekvenserna av tillämpningen av den föreslagna
förordningen noggrant övervägs för samma kunder som förordningen är formulerad för att skydda.
Den ökade administrationen för ett säkrat, europeiskt energiförsörjningssystem generellt, kan få
ekonomiska konsekvenser som drabbar slutkunden ogynnsamt.
Fastighetsägarna Sverige avstår i övrigt från ytterligare synpunkter
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