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1.

FÖRFARANDET

I artikel 4.1 i förordning nr 994/2010 (nedan kallad förordningen) anges att den behöriga
myndigheten i varje medlemsstat ska upprätta en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan
(nedan tillsammans kallade beredskapsplaner). Enligt artikel 5.4 och artikel 10.2 i
förordningen ska beredskapsplanerna uppdateras vartannat år, om inte omständigheterna
kräver att det sker oftare.
Beredskapsplanerna (liksom deras uppdateringar) måste vara baserade på den nationella
riskbedömning som varje behörig myndighet ska anta och meddela kommissionen före
antagandet av beredskapsplanerna enligt artikel 9 i förordningen. Riskbedömningen ska
utgöra en fullständig bedömning av de risker som påverkar naturgasförsörjningen i
medlemsstaten på grundval av de gemensamma aspekter som bland annat inbegriper
tillämpning av olika scenarier med exceptionellt stor efterfrågan på gas och
försörjningsavbrott. Riskbedömningen ska uppdateras första gången senast 18 månader efter
det att beredskapsplanerna har antagits.
Den svenska behöriga myndigheten, Energimyndigheten, meddelade den 30 juni 2014
kommissionen sin uppdaterade riskbedömning enligt artikel 9 i förordningen.
Energimyndigheten meddelade den 22 december 2014 kommissionen sin uppdaterade
åtgärdsplan och krisplan.
Kommissionen anser det lämpligt att meddela sina kommentarer till de uppdaterade
beredskapsplanerna genom samma förfarande, och att tillämpa samma bedömningskriterier
som anges i artikel 4.6 i förordningen med avseende på de ursprungliga beredskapsplanerna.
Efter att ha bedömt de uppdaterade beredskapsplanerna utifrån kriterierna i artikel 4.6 b i–iii i
förordningen, och efter att ha rapporterat sina huvudsakliga resultat till gruppen för
samordning av gasförsörjningen den 28 januari 2015 och den 4 maj 2015, noterar
kommissionen följande.
2.

UTVÄRDERING OCH SLUTSATSER

På grundval av analysen av beredskapsplanerna drar kommissionen slutsatsen att dessa följer
bestämmelserna i förordningen mot bakgrund av de kriterier som fastställs i artikel 4.6 b.
Kommissionen har därför beslutat att inte begära ändringar i de svenska beredskapsplanerna
enligt artikel 4.6 b i förordningen.
Kommissionens bedömning som framförs i yttrandet påverkar inte dess ställningstaganden
gentemot Sverige när det gäller förenligheten mellan nationella åtgärder och EU-rätten,
inbegripet i samband med överträdelseförfaranden.
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Kommissionen kommer att offentliggöra detta yttrande. Kommissionen betraktar inte
uppgifterna i yttrandet som konfidentiella, i synnerhet som de avser dokument som utgör
offentliga handlingar. Energimyndigheten uppmanas att informera kommissionen inom fem
arbetsdagar efter mottagandet av yttrandet om den anser att det innehåller kommersiellt
känsliga uppgifter som ska hållas konfidentiella.

Utfärdat i Bryssel den 7.10.2015

På kommissionens vägnar
Miguel ARIAS CAÑETE
Ledamot av kommissionen
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