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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar de riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer som 
kommissionen föreslår.

Som kommissionen nämner identifieras i detta initiativ, för perioden fram till 2020 och 
därefter, ett begränsat antal prioriterade transeuropeiska korridorer och områden för gas- och 
elnät samt infrastruktur för olje- och koldioxidtransport, där EU-insatser är mest berättigade. 
Prioriteringarna ska genomföras genom att 

1. effektivisera tillståndsförfarandena för att avsevärt påskynda dem i samband med 
projekt av gemensamt intresse och för att stärka allmänhetens medverkan i och 
acceptans för sådana projekt, 

2. förenkla regelverket för gas- och elprojekt av gemensamt intresse genom att fördela 
kostnaderna utifrån vilka fördelar projekten medför och genom att se till att den 
tillåtna avkastningen är i linje med riskerna, 

3. säkerställa genomförandet av projekt av gemensamt intresse genom att tillhandahålla 
nödvändigt marknadsbaserat och direkt finansiellt stöd från EU. Förslaget 
tillhandahåller underlag för att identifiera projekt av gemensamt intresse som är 
berättigade till direkt finansiellt stöd från EU genom bidrag från fonden för ett 
sammanlänkat Europa, vilken även är föremål för ett separat lagstiftningsförslag. 

Syftet med ändringsförslagen är att precisera vissa begrepp som används i förordningen och 
att skapa konsekvens med andra delar av EU-lagstiftningen – inte minst sådana som handlar 
om miljökonsekvensbedömningar och om strukturfonderna – samt med Europa 2020-strategin 
(eftersom dessa innehåller en del sammanflätade klimat- och energimål) och andra relevanta 
utvecklingsscenarion, till exempel de som framförs i färdplanen för 2050.
EU-medlen till stöd för de gigantiska finansiella insatser som krävs för att genomföra projekt 
av gemensamt intresse är knappa, och därför är tanken med dessa ändringar att se till att även 
den privata sektorn bidrar med sin beskärda del av finansieringen.

Själva nyckeln till förordningen är kostnadsnyttoanalysen. Föredraganden föreslår att 
bestämmelserna i den bilaga där metoden beskrivs konkretiseras genom att kostnads-
respektive nyttoindikatorerna anges närmare. Eftersom projekten har väldigt lång 
genomförandetid och förväntad livslängd är de diskonteringsräntor som används för 
beräkningen av dessa parametrar av central betydelse. Därför föreslås att kommissionen 
regelbundet tillkännager vilka diskonteringsräntor som ska användas. För att spegla de 
särskilda externa effekter som är kopplade till varje projekt bör diskonteringsräntorna 
dessutom kompletteras med en riskpremie som fastställs av de projektansvariga i samråd med 
berörda intressenter. Ett sådant tillvägagångssätt ger intressenter, särskilt människor i 
projektens omgivning, incitament att delta i diskussionen.

Innan de lämnar in sina metoder för en harmoniserad systemomfattande kostnadsnyttoanalys 
på unionsnivå bör både Entso för el och Entso för gas vara tvungna att beakta bidragen från 
Europeiska miljöbyrån och det europeiska observationsnätverket för regional 
utvecklingsplanering (Espon). På så vis kommer aspekter som rör miljö och fysisk planering 
att internaliseras i ett tidigt skede av metodarbetet. 
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Den rapport som de projektansvariga ska lämna in utvidgas till att även omfatta information 
om exempelvis strukturfondernas bidrag till projektets genomförande och en redovisning av 
de faktiska kostnaderna i förhållande till den ursprungliga uppskattningen. 

Om de faktiska kostnaderna överstiger de beräknade med 20 % bör kommissionen kunna ta 
bort projektet från förteckningen över stödberättigade projekt.

Föredraganden anser att ett projekt inte ska behöva vara upptaget i den tioåriga 
nätutvecklingsplanen för att betraktas som ett projekt av ”gemensamt intresse”.

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 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 % och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på fortsatt minskad 
kolanvändning i energisystemet fram till 
2050.

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 % och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på fortsatt minskad 
kolanvändning i energisystemet fram till 
2050 och inom samma tidsram förbereda 
infrastrukturen för anslutning av 
regioner med hög kapacitet för 
produktion av förnybar energi och stor 
ellagringspotential.

Ändringsförslag 2
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Fram till år 2020 beräknas behovet av 
investeringar i el- och 
gasöverföringsinfrastruktur av europeisk 
betydelse att ligga runt 200 miljarder euro. 
Investeringsvolymerna är avsevärt större 
jämfört med den tidigare utvecklingen, och 
detta i kombination med det brådskande 
behovet av att genomföra den prioriterade 
energiinfrastrukturen gör att det krävs nya 
sätt att reglera och finansiera 
energiinfrastruktur, särskilt 
gränsöverskridande sådan.

(11) Fram till år 2020 beräknas behovet av 
investeringar i el- och 
gasöverföringsinfrastruktur av europeisk 
betydelse att ligga runt 200 miljarder euro. 
Investeringsvolymerna är avsevärt större 
jämfört med den tidigare utvecklingen,
vilket beror på att utbyggnaden av 
förnybara energikällor sker snabbare och 
på ett mer omfattande sätt samt strävan 
att uppnå unionens mål att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 %, att förbättra energieffektiviteten 
med 20 % och att öka andelen förnybara 
energikällor inom energiförbrukningen 
med 20 %, och detta i kombination med det 
brådskande behovet av att genomföra den 
prioriterade energiinfrastrukturen gör att 
det krävs nya sätt att reglera och 
finansiera energiinfrastruktur, särskilt 
gränsöverskridande sådan.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Energibehållare samt anläggningar 
för flytande naturgas (LNG) och 
komprimerad naturgas (CNG) i en 
transeuropeisk energiinfrastruktur spelar 
en särskild roll för att trygga 
försörjningen och fördelningen när det 
gäller lagrad energi. En snabb utbyggnad 
av sådana anläggningar för lagrad energi 
utgör därför en viktig del av en 
fungerande nätinfrastruktur.
Konkurrensen vad beträffar uppförande 
och drift av pumpkraftstationer eller 
anläggningar för energilagring får inte 



PE483.695v04-00 6/32 AD\905017SV.doc

SV

hindras av nätavgifter som likställer dessa 
anläggningar med slutkonsumenter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Projekt av gemensamt intresse bör få 
prioriterad ställning nationellt för att 
kunna handläggas snabbt. De behöriga 
myndigheterna bör betrakta dem som 
projekt av allmänintresse. Projekt som 
påverkar miljön negativt bör ges tillstånd 
om de anses vara av väsentligt
allmänintresse och uppfyller alla villkor i 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG.

(20) Projekt av gemensamt intresse bör få 
prioriterad ställning nationellt för att 
kunna handläggas snabbt. Även regionala 
eller nationella projekt kan ges samma 
prioritet, om detta kan trygga 
integreringen av förnybara energikällor 
och konkurrensen. Detta inbegriper även 
projekt med tredjeländer (t.ex. Schweiz). 
De behöriga myndigheterna bör betrakta 
dem som projekt av allmänintresse. Projekt 
som påverkar miljön negativt bör ges 
tillstånd om de anses vara av väsentligt 
allmänintresse och uppfyller alla villkor i 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Inrättandet av en enda behörig 
myndighet på nationell nivå som 
sammanför eller samordnar alla 
tillståndsförfaranden (”gemensam 
kontaktpunkt”) bör minska komplexiteten, 
öka effektiviteten och insynen samt främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

(21) Inrättandet av en enda behörig 
myndighet på nationell nivå som 
sammanför eller samordnar alla 
tillståndsförfaranden (”gemensam 
kontaktpunkt”) bör minska komplexiteten, 
öka effektiviteten och insynen samt främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna. Dock 
bör inrättandet av en sådan myndighet 
inte öka skattebetalarnas utgifter och bör 
inrättas genom en omfördelning av
befintliga resurser.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid Europeiska 
rådets möte den 4 februari 2011 
konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
genom både bidrag och 
finansieringsinstrument tas fram i nästa 
fleråriga budgetram, vilket kommer att 
locka nya investerare till de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur, samtidigt som bidraget 
från unionens budget hålls så lågt som 
möjligt.

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid Europeiska 
rådets möte den 4 februari 2011 
konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
genom både bidrag och 
finansieringsinstrument tas fram i nästa 
fleråriga budgetram, vilket kommer att 
locka nya investerare till de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur, samtidigt som bidraget 
från unionens budget hålls så lågt som 
möjligt. I detta sammanhang bör 
erfarenheter från pilotfasen med 
projektobligationer för finansiering av 
infrastrukturprojekt tas tillvara.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Projekt av gemensamt intresse inom 
el, gas och koldioxid bör vara berättigade 
till EU-stöd för studier och, under vissa 
villkor, för bygg- och anläggningsarbeten 
inom ramen för den föreslagna 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammankopplat Europa, antingen i 
form av bidrag eller i form av innovativa 

(30) Projekt av gemensamt intresse inom 
el, gas och koldioxid bör vara berättigade 
till EU-stöd för studier och, under vissa 
villkor, för bygg- och anläggningsarbeten 
inom ramen för den föreslagna 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammankopplat Europa, antingen i 
form av bidrag eller i form av innovativa 



PE483.695v04-00 8/32 AD\905017SV.doc

SV

finansieringsinstrument. På så vis kan 
skräddarsytt stöd erbjudas sådana projekt 
av gemensamt intresse som inte är 
bärkraftiga med det befintliga regelverket 
och under rådande marknadsvillkor. 
Sådant finansiellt stöd bör skapa 
nödvändiga synergier med finansiering 
från instrument på andra EU-
politikområden. Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer framför allt 
att finansiera energiinfrastruktur av 
europeisk betydelse, medan 
strukturfonderna kommer att finansiera 
smarta energiöverföringsnät av lokal eller 
regional betydelse. På så sätt kan de båda 
finansieringskällorna komplettera 
varandra.

finansieringsinstrument. På så vis kan 
skräddarsytt stöd erbjudas sådana projekt 
av gemensamt intresse som inte är 
bärkraftiga med det befintliga regelverket 
och under rådande marknadsvillkor.
Åtgärder för att undvika all 
konkurrenssnedvridning, särskilt mellan 
projekt som bidrar till genomförandet av 
samma prioriterade EU-korridor, bör 
vederbörligen beaktas. Sådant finansiellt 
stöd bör skapa nödvändiga synergier med 
finansiering från instrument på andra 
EU-politikområden. Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer framför allt 
att finansiera energiinfrastruktur av 
europeisk betydelse, medan 
strukturfonderna kommer att finansiera 
smarta energiöverföringsnät av lokal eller 
regional betydelse. På så sätt kan de båda 
finansieringskällorna komplettera 
varandra.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Det finns, under den rådande 
situationen med ekonomisk kris, stora 
olikheter i kreditvärderingen mellan 
medlemsstaterna och investerarna, vilket 
kan leda till obalanser liksom till 
betydande hinder för finansiering och 
genomförande av infrastrukturprojekt. Att 
EU bidrar med finansiellt stöd för att 
eliminera dessa obalanser är av yttersta 
vikt för att säkerställa att 
infrastrukturprojekt som bidrar till att 
förverkliga målen i denna förordning blir 
genomförda, speciellt med tanke på att de 
medel som behövs för energiinfrastruktur 
under det kommande decenniet till största 
delen kommer att komma från den privata 
sektorn.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) När rådet och kommissionen 
bedömer om tillräckliga framsteg har 
gjorts mot att uppfylla det medelfristiga 
budgetmålet och i samband med detta 
undersöker tillväxtkurvan för offentliga 
utgifter, bör de aggregerade utgifterna 
inte omfatta ränteutgifter, utgifter för 
unionsprogram som motsvaras fullt ut av 
inkomster från unionsmedel och icke-
diskretionära förändringar i utgifterna 
för arbetslöshetsersättning i enlighet med 
artikel 5 i rådets förordning 
(EG) nr 1466/97 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga 
finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska 
politiken1.
____________________

1EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av 
– rådets direktiv 85/337/EEG av den 
27 juni 1985 om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt1,
– Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 
om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan2,
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– Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område3,
– rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter4,
– Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar5, 
– Århuskonventionen, och
– Esbokonventionen.
____________________

1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.

Motivering

Ändringsförslaget klargör att annan EU-lagstiftning kommer att vara tillämplig under alla 
omständigheter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta en 
unionsomfattande förteckning över projekt 
av gemensamt intresse. Förteckningen ska 
ses över och vid behov uppdateras 
vartannat år. Den första förteckningen ska 
antas senast den 31 juli 2013.

1. Kommissionen ska upprätta en 
unionsomfattande förteckning över projekt 
av gemensamt intresse. Förteckningen ska 
ses över och uppdateras vartannat år. Den 
första förteckningen ska antas senast den 
31 juli 2013.

Ändringsförslag 12
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta en 
unionsomfattande förteckning över projekt 
av gemensamt intresse. Förteckningen ska 
ses över och vid behov uppdateras 
vartannat år. Den första förteckningen ska 
antas senast den 31 juli 2013.

1. Kommissionen ska, i samråd med 
medlemsstaterna, upprätta en 
unionsomfattande förteckning över projekt 
av gemensamt intresse. Förteckningen ska 
ses över och vid behov uppdateras 
vartannat år. Den första förteckningen ska 
antas senast den 31 juli 2013.

Motivering

Detta bör vara en samrådsprocess i alla skeden.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med det förfarande som 
anges i avsnitt 2 i bilaga III, och ska då 
utgå från i vad mån projekten bidrar till att 
förverkliga de prioriterade korridorerna 
och områdena för energiinfrastruktur i 
bilaga I och uppfyller kriterierna i 
artikel 4. Varje enskilt förslag till projekt 
av gemensamt intresse kräver 
godkännande från den eller de 
medlemsstater vars territorium projektet 
gäller.

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med det förfarande som 
anges i avsnitt 2 i bilaga III, och ska då 
utgå från i vad mån projekten bidrar till att 
förverkliga de prioriterade korridorerna 
och områdena för energiinfrastruktur i 
bilaga I och uppfyller kriterierna i 
artikel 4. Gruppernas medlemmar ska 
anta den föreslagna förteckningen med 
enkel majoritet. Varje enskilt förslag till 
projekt av gemensamt intresse kräver 
godkännande från den eller de 
medlemsstater vars territorium projektet 
gäller.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Projektet är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt bärkraftigt.

(b) Projektet är bärkraftigt i enlighet med
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kriterier.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Projektet integrerar och är förenligt 
med målen i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 170 och 171.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Marknadsintegration, konkurrens och 
systemflexibilitet.

– Marknadsintegration, bland annat 
genom att mildra effekterna av 
isoleringen av regioner i unionen,
konkurrens och systemflexibilitet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Driftskompatibilitet och säker 
systemdrift.

– Försörjningstrygghet, bland annat 
genom driftskompatibilitet och säker 
systemdrift.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hög kapacitet för produktion och 
lagring av förnybar energi.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Marknadsintegration, driftskompatibilitet 
och systemflexibilitet.

– Marknadsintegration, bland annat 
genom att mildra effekterna av 
isoleringen av regioner i unionen,
driftskompatibilitet och systemflexibilitet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rangordning av projekt som bidrar 
till genomförandet av samma prioritet ska 
vederbörlig hänsyn även tas till hur 
angeläget varje projekt är för att uppnå de 
energipolitiska målen om 
marknadsintegration, konkurrens, 
hållbarhet och försörjningstrygghet, hur 
många medlemsstater som berörs av det 
föreslagna projektet samt hur det 
kompletterar andra föreslagna projekt. Vid 
projekt som faller under kategorin i 
punkt 1 e i bilaga II ska vederbörlig 
hänsyn även tas till antalet användare som 
berörs av projektet samt den årliga 
energiförbrukningen och andelen 
energiproduktion från icke-reglerbara 

4. Vid rangordning av projekt som bidrar 
till genomförandet av samma prioritet ska 
vederbörlig hänsyn även tas till hur 
angeläget varje projekt är för att uppnå de 
energipolitiska målen om 
marknadsintegration, konkurrens, 
hållbarhet och försörjningstrygghet,
systemflexibilitet och systemstabilitet, 
projektets kostnadseffektiva mervärde i 
fråga om arbetstillfällen, hur många 
medlemsstater som berörs av det 
föreslagna projektet samt hur det 
kompletterar andra föreslagna projekt
samt dess potential för ökad innovation.
Hänsyn ska tas till de indikatorer för en 
kostnadsnyttoanalys av projektet som 
anges i punkt 5 i bilaga V. Indikatorerna 
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källor i användarnas geografiska område. får anges inom en harmoniserad ram som 
fastställts av kommissionen. Vid projekt 
som faller under kategorin i punkt 1 e i 
bilaga II ska vederbörlig hänsyn även tas 
till antalet användare som berörs av 
projektet samt den årliga 
energiförbrukningen och andelen 
energiproduktion från icke-reglerbara 
källor i användarnas geografiska område.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Projekt som omfattar minst en 
medlemsstat som har eller hotas av 
allvarliga svårigheter i fråga om sin 
finansiella stabilitet och/eller som har 
begärt eller mottar finansiellt stöd i 
enlighet med förordning (EU) nr …/2012 
ska prioriteras vid rangordningen av 
projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån och grupperna ska övervaka hur 
projekten av gemensamt intresse 
fortskrider. Grupperna får begära in 
ytterligare information som tillhandahålls i 
enlighet med punkterna 3, 4 och 5, 
verifiera informationen på plats och kalla 
till möten med berörda parter. Grupperna 
får även begära att byrån vidtar åtgärder 
för att underlätta genomförandet av projekt 
av gemensamt intresse.

2. Byrån och grupperna ska övervaka hur
projekten av gemensamt intresse 
fortskrider. Grupperna får begära in 
ytterligare information som tillhandahålls i 
enlighet med punkterna 3, 4 och 5, 
verifiera informationen på plats och kalla 
till möten med berörda parter. Grupperna 
får även begära att byrån vidtar åtgärder 
för att underlätta genomförandet av projekt 
av gemensamt intresse. Gruppernas 
medlemmar ska besluta om att sända en 
begäran med enkel majoritet.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) fördelningen av kostnaderna hittills 
och aktuella prognoser om projektets 
beräknade framtida kostnader, åtföljt av 
en analys och en beskrivning av 
kostnaderna jämfört med de beräknade 
kostnaderna i den ursprungliga 
genomförandeplanen,

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) bidrag i form av medel från 
strukturfonderna och andra unionsmedel 
till projektet, däribland investeringar eller 
garantier från Europeiska 
investeringsbanken,

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) projektet inte längre ingår i den 
tioåriga nätutvecklingsplanen.

utgår

Motivering

Att ett projekt ingår i den tioåriga nätutvecklingsplanen bör inte vara krav för att det ska 
klassas som ett projekt av gemensamt intresse. Annars skulle potentiella projekt som ger ett 
betydande europeiskt mervärde men som är utan intresse för minst en av de berörda 
medlemsstaterna aldrig komma till stånd.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) De uppkomna kostnaderna 
överskrider de beräknade kostnaderna i 
genomförandeplanen för samma period 
med mer än 30 %, om inte detta 
kostnadsöverskridande är vederbörligen 
motiverat av skäl som ligger utanför de 
projektansvarigas rimliga kontroll.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska överlämna en 
årlig rapport till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén på 
grundval av information som hänför sig 
till punkterna 2–7.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att respektera tidsfristerna i 
artikel 11 och minska den administrativa 
bördan för slutförandet av projekt av 
gemensamt intresse ska medlemsstaterna 
senast nio månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft vidta åtgärder 
för att effektivisera förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar. Dessa 

4. För att respektera tidsfristerna i 
artikel 11 och minska den administrativa 
bördan för slutförandet av projekt av 
gemensamt intresse ska medlemsstaterna 
senast nio månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft vidta bindande
åtgärder för att effektivisera förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar. Dessa 
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åtgärder ska inte påverka skyldigheter som 
följer av unionens lagstiftning.

åtgärder ska inte påverka skyldigheter som 
följer av unionens lagstiftning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast tre månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
utfärda riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att fastställa lämpliga 
åtgärder och garantera en samstämmig 
tillämpning av förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar enligt EU:s 
lagstiftning om projekt av gemensamt 
intresse.

Kommissionen ska senast tre månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
utfärda riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att fastställa lämpliga 
bindande åtgärder och garantera en 
samstämmig tillämpning av förfarandena 
för miljökonsekvensbedömningar enligt 
EU:s lagstiftning om projekt av gemensamt 
intresse.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast en månad efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 
marknadsmodeller – för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet och avser 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer som anges i 
bilaga V.

1. Senast en månad efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas, efter samråd med 
Europeiska miljöbyrån (EEA) och det 
europeiska observationsnätverket för 
territoriell utveckling och 
sammanhållning (Espon), förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 
marknadsmodeller – för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet och avser 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer som anges i 
bilaga V.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast en månad efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 
marknadsmodeller – för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet och avser 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer som anges i 
bilaga V.

1. Senast en månad efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 
marknadsmodeller – för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå enligt 
relevanta utvecklingsscenarion, som 
omfattar hela energisystemet och avser 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer som anges i 
bilaga V.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Metoden ska tillämpas på 
kostnadsnyttoanalysen i alla efterföljande 
tioåriga nätutvecklingsplaner för el och 
gas som tas fram av Entso för el och Entso 
för gas i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009..

7. Metoden ska tillämpas på 
kostnadsnyttoanalysen i alla efterföljande 
tioåriga nätutvecklingsplaner för el och 
gas som tas fram av Entso för el och Entso 
för gas i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009, och de 
viktigaste resultaten av 
kostnadsnyttoanalysen enligt relevanta 
scenarion ska inbegripas i 
samrådsprocessen och i 
slutrapporteringen om de 
tioåriga nätutvecklingsplanerna.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 2 i 
bilaga II ska bäras av de systemansvariga 
för överföringssystemen i den eller de 
medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt, och ska finansieras av 
nätanvändarna genom avgifter för 
nättillträde.

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–e och punkt 2 i 
bilaga II ska bäras av de systemansvariga 
för överföringssystemen i den eller de 
medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt, och ska finansieras av 
nätanvändarna genom avgifter för 
nättillträde.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarige eller de ansvariga för ett 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II ska regelbundet 
informera samtliga berörda nationella 
tillsynsmyndigheter om hur projektet 
fortskrider och om vilka kostnader och 
verkningar det konstaterats medföra. Så 
snart ett projekt av gemensamt intresse 
som har valts ut i enlighet med artikel 3 
och som faller under kategorierna i 
punkt 1 a–d och punkt 2 i bilaga II har 
uppnått tillräcklig mognad, ska den 
projektansvarige tillställa de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna en 
investeringsförfrågan med en 
gränsöverskridande kostnadsfördelning, 
tillsammans med följande:

Den ansvarige eller de ansvariga för ett 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–e och 
punkt 2 i bilaga II ska regelbundet 
informera samtliga berörda nationella 
tillsynsmyndigheter om hur projektet 
fortskrider och om vilka kostnader och 
verkningar det konstaterats medföra. Så 
snart ett projekt av gemensamt intresse 
som har valts ut i enlighet med artikel 3 
och som faller under kategorierna i 
punkt 1 a–e och punkt 2 i bilaga II har 
uppnått tillräcklig mognad, ska den 
projektansvarige tillställa de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna en 
investeringsförfrågan med en 
gränsöverskridande kostnadsfördelning, 
tillsammans med följande:

Ändringsförslag 35
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beslut om gränsöverskridande 
fördelning av kostnader ska hänsyn tas till 
projektets eller projektens ekonomiska, 
sociala och miljömässiga kostnader och 
fördelar i de berörda medlemsstaterna och 
till det eventuella behovet av finansiellt 
stöd.

Vid beslut om gränsöverskridande 
fördelning av kostnader ska hänsyn tas till 
projektets eller projektens ekonomiska 
kostnader och fördelar i de berörda 
medlemsstaterna och till det eventuella 
behovet av finansiellt stöd.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om projektkostnaderna är inkluderade i 
nättarifferna, ska intäkter från 
prissättning som styrs av belastningen på 
överföringsledningarna i projektet dras av 
från nättarifferna. När intäkter från 
prissättning som styrs av belastningen på 
överföringsledningarna fördelas på olika 
överföringstariffer, ska samma 
proportioner användas som vid 
fördelningen av kostnader.

Motivering

Det här kan förenkla diskussionen om kostnadsfördelningsavtal mellan projektansvariga, 
eftersom en ansenlig del av intäkterna då delas i proportion till kostnaderna. På så vis tar 
man fasta på farhågorna från nationella tillsynsmyndigheter om att deras konsumenter kan 
komma att påföras kostnader till gagn för utländska konsumenter. 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en projektansvarig löper högre 1. Om en projektansvarig löper högre 
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risker vid utveckling, konstruktion, drift 
eller underhåll av ett projekt av gemensamt 
intresse som omfattas av kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II, med 
undantag för pumpkraftverksprojekt, 
jämfört med risker som normalt uppstår 
vid ett jämförbart infrastrukturprojekt, och 
om dessa risker inte omfattas av undantag i 
enlighet med artikel 36 i direktiv 
2009/73/EG eller artikel 17 i förordning 
(EG) nr 714/2009, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna se till att lämpliga 
incitament ges till det projektet vid 
tillämpning av artikel 37.8 i direktiv 
2009/72/EG, artikel 41.8 i direktiv 
2009/73/EG, artikel 14 i förordning (EG) 
nr 714/2009 och artikel 13 i förordning 
(EG) nr 715/2009.

risker vid utveckling, konstruktion, drift 
eller underhåll av ett projekt av gemensamt 
intresse som omfattas av kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II, med 
undantag för pumpkraftverksprojekt, 
anläggningar för lagring av naturgas och 
LNG-anläggningar, jämfört med risker 
som normalt uppstår vid ett jämförbart 
infrastrukturprojekt, och om dessa risker 
inte omfattas av undantag i enlighet med 
artikel 36 i direktiv 2009/73/EG eller 
artikel 17 i förordning (EG) nr 714/2009, 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna se 
till att lämpliga incitament ges till det 
projektet vid tillämpning av artikel 37.8 i 
direktiv 2009/72/EG, artikel 41.8 i direktiv 
2009/73/EG, artikel 14 i förordning (EG) 
nr 714/2009 och artikel 13 i förordning 
(EG) nr 715/2009.
Pumpkraftverk, anläggningar för lagring 
av naturgas och LNG-anläggningar får 
inte behandlas som slutkonsumenter vid 
debitering av nätavgifter, i syfte att inte 
hindra konkurrensen mellan sådana 
anläggningar.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de nationella tillsynsmyndigheterna 
beslutar om beviljande av sådana 
incitament ska de beakta resultaten av den 
kostnadsnyttoanalys som ska göras på 
grundval av metoden i artikel 12, särskilt 
de positiva regionala eller 
unionsomfattande externa effekter som 
projektet genererar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska vidare analysera 
de specifika riskerna för den eller de 
projektansvariga, de åtgärder som 
vidtagits för att minska riskerna samt 
frågan om huruvida projektets riskprofil är 

2. När de nationella tillsynsmyndigheterna 
beslutar om beviljande av sådana 
incitament ska de beakta resultaten av den 
kostnadsnyttoanalys som ska göras på 
grundval av metoden i artikel 12, särskilt 
de positiva regionala eller 
unionsomfattande externa effekter som 
projektet genererar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska vidare analysera 
de specifika riskerna för den eller de 
projektansvariga, de åtgärder som 
vidtagits för att minska riskerna samt 
frågan om huruvida projektets riskprofil är 
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försvarbar med tanke på de positiva 
nettoeffekter det ger jämfört med ett 
alternativ med lägre risk. Risker som 
berättigar till incitament ska särskilt ha 
anknytning till ny överföringsteknik, både 
landbaserad och havsbaserad, otillräcklig 
kostnadsåtervinning samt risker under 
utvecklingen.

försvarbar med tanke på de positiva 
nettoeffekter det ger jämfört med ett 
alternativ med lägre risk. Risker som 
berättigar till incitament ska särskilt ha 
anknytning till ny överföringsteknik, både 
landbaserad och havsbaserad, samt risker 
under utvecklingen.

Motivering

Vid överföringsprojekt som ingår i den reglerade tillgångsbasen säkerställer nationella 
tillsynsmyndigheter och EU-ramar lämplig ersättning, och därmed undviks risker relaterade 
till otillräcklig kostnadsåtervinning. Annars skulle det kunna bli en dyrbar garanti för 
kommersiella överföringsledningar. Om det hela inte anses tillförlitligt bör beslutsfattarnas 
mål vara att ta fasta på farhågorna och öka tillförlitligheten snarare än att erbjuda högre 
avkastning, och på så vis begränsa kostnaderna för konsumenterna.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) regler för medgivande av extra 
avkastning på det kapital som investerats i 
projektet, eller

(c) regler för medgivande av extra 
avkastning eller hantering av risker med 
avseende på det kapital som investerats i 
projektet, eller

Motivering

Om reglering baserad på bästa praxis delas och vidareutvecklas och om riskfaktorer som 
ligger utanför investerarnas kontroll uppmärksammas kan detta både göra investeringar i 
överföringsinfrastruktur attraktivare för fler aktörer och få till följd att inte lika höga 
avkastningar måste erbjudas för att dra till sig sådana investeringar.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) riktlinjer baserade på bästa praxis för 
utvärdering av riskerna i samband med 
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det kapital som investerats i projektet, 
eller

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
de incitament som anges i denna artikel, i 
enlighet med artikel 18.1–18.3 i förordning 
(EG) nr 714/2009 och artikel 23.1 i 
förordning (EG) nr 715/2009.

6. Kommissionen utfärdar riktlinjer för de 
incitament som anges i denna artikel, i 
enlighet med artikel 18.1–18.3 i förordning 
(EG) nr 714/2009 och artikel 23.1 i 
förordning (EG) nr 715/2009. I detta 
sammanhang ska särskilt reglerna för 
extra avkastning enligt punkt 3 c i denna 
artikel beaktas.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1, 2 
och 4 i bilaga II ska vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för studier och finansieringsinstrument i 
enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa].

1. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1, 2 
och 4 i bilaga II ska vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för studier och finansieringsinstrument i 
enlighet med bestämmelserna i
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa], med beaktande av

- behovet att undvika en eventuell 
snedvridning av konkurrensen, särskilt 
mellan projekt som bidrar till att uppfylla 
samma prioriterade EU-korridor,
- att privat finansiering, eller finansiering 
av de berörda ekonomiska aktörerna, 
kommer att vara den främsta 
finansieringskällan.
Valet av finansieringsinstrument ska vara 
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beroende av vilket projekt det rör sig om.
Alla finansiella möjligheter är inte med 
nödvändighet tillämpliga på varje projekt.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d
och punkt 2 i bilaga II, med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de genomförs i enlighet med förfarandet i 
artikel 5.6 b eller om de uppfyller följande 
kriterier.

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–e och 
punkt 2 i bilaga II, med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de genomförs i enlighet med förfarandet i 
artikel 5.6 b eller om de uppfyller följande 
kriterier.

Motivering

Det är rimligt att alla infrastrukturinvesteringar i energi – i detta fall el – är berättigade till 
ekonomiskt stöd från unionen, alltså även projekt för upprättande av smarta nät. 

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3.

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3, eller så kan
projektförvaltaren tydligt visa att 
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finansieringskostnaderna är 
oproportionerligt höga eller att projektet 
inte har tillgång till marknadsfinansiering 
på grund av exceptionella finansiella och 
ekonomiska svårigheter i den medlemsstat 
eller de medlemsstater där hela eller delar 
av projektet av gemensamt intresse ska 
genomföras.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Kapitel Va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel Va – Påskyndat förfarande i 
medlemsstater som har eller hotas av 
allvarliga svårigheter

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Energiinfrastrukturer som en del av 

makroekonomiska anpassningsprogram
1. Tekniskt stöd från kommissionen till 
medlemsstater som har eller hotas av 
allvarliga svårigheter i fråga om sin 
finansiella stabilitet och/eller som har 
begärt eller mottar finansiellt stöd i 
enlighet med förordning (EU) nr …/2012 
ska omfatta ett samråd med 
medlemsstaternas nationella behöriga 
myndigheter och de berörda 
projektansvariga i syfte att
a) påskynda genomförandet av projekten 
av gemensamt intresse på förteckningen i 
artikel 3 i enlighet med kriterierna för 
projektens angelägenhet i artikel 4.4,
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b) undersöka alla tillgängliga sätt att 
mildra finansieringsvillkoren för de olika 
berörda aktörerna.
2. I syfte att tillämpa punkt 1a kan de 
tidsperioder som fastställs i 
artiklarna 10.3, 11, 13.5 och 13.6 
förkortas.
3. De berörda aktörernas offentliga 
deltagande får inte minskas på grund av 
en snävare tidsram.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 16 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Vilka bidrag projekten av gemensamt 
intresse lämnar till genomförandet av 
unionens tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 16 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De medel som unionen anslagit och 
utbetalat för projekt av gemensamt intresse 
i enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa], i förhållande till 
totalvärdet av finansierade projekt av 
gemensamt intresse.

(b) De medel som unionen anslagit och 
utbetalat för projekt av gemensamt intresse 
dels i enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa], dels i enlighet 
med strukturfonderna, i förhållande till 
totalvärdet av finansierade projekt av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden och integrera produktion från 
förnybara energikällor.

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden, för att bryta isoleringen av 
elsystem på öar och integrera produktion 
från förnybara energikällor.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala 
anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet och Svarta havet, särskilt för att 
främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

(2) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala 
anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet, Svarta havet och östra 
Medelhavsområdet, särskilt för att främja 
diversifiering och tryggad gasförsörjning.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Motorvägar för el: utveckling av de 
första motorvägarna för el fram till 2020, i 
syfte att bygga ett system med motorvägar 
för el över hela unionen.

(11) Motorvägar för el: utveckling av de 
första motorvägarna för el fram till 2020, i 
syfte att bygga ett system med motorvägar 
för el över hela unionen, särskilt 
sammanlänkning av regioner med hög 
kapacitet för produktion och lagring av 
förnybar energi.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Alla potentiella projektansvariga får 
till respektive grupp lämna in en 
redogörelse för hur deras projekt bidrar 
till genomförandet av prioriteringarna i 
bilaga I och uppfyller relevanta kriterier i 
artikel 6, samt annan information av 
betydelse för utvärderingen av projektet 
eller projekten; om projektet eller 
projekten uppfyller kriterierna i artikel 4, 
bilaga II och bilaga III ska respektive 
grupp inom högst sex månader utfärda ett 
motiverat yttrande om huruvida det är 
sannolikt att de kan klassificeras som 
projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Föreslagna elöverföringsprojekt som
faller under kategorierna i punkt 1 a och 
1 b i bilaga II ska, på förslag från berörda 
intressenter, kunna tas upp till 
granskning och övervägande av 
respektive grupp om projekten åtminstone 
uppfyller kriterierna i artikel 4.1 och 4.2 a 
samt i punkt 1 i bilaga II.  

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vid utvärderingen av föreslagna el- och (6) Vid utvärderingen av föreslagna el- och 
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gasprojekt som faller under kategorierna i 
punkt 1 a–d och punkt 2 i bilaga II ska 
varje grupp, utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
punkt 4, beakta den analys som gjorts i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 12.7 
av föreslagna el- och gasprojekt inom
kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 2 i 
bilaga II och som ingår i den senast 
tillgängliga tioåriga nätutvecklingsplan för 
gas och el som tagits fram av Entso för el 
och Entso för gas i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009.

gasprojekt som faller under kategorierna i 
punkt 1 a–e och punkt 2 i bilaga II ska 
varje grupp, utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
punkt 4, beakta den analys som gjorts i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 12.7 
av föreslagna el- och gasprojekt inom 
kategorierna i punkt 1 a–e och punkt 2 i 
bilaga II och som ingår i den senast 
tillgängliga tioåriga nätutvecklingsplan för 
gas och el som tagits fram av Entso för el 
och Entso för gas i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009.

Motivering

Syftet med ändringen är att även inkludera smarta nät.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lagring av el: projektet tillför 
lagringskapacitet som möjliggör en årlig 
nettoproduktion av el på minst 
500 gigawattimmar.

(b) Lagring av el: projektet tillför 
lagringskapacitet som möjliggör en årlig 
nettoproduktion av el på minst 
500 gigawattimmar eller [x] % av 
medlemsstatens årliga elproduktion, 
beroende på vilken som är lägst.

Motivering

500 gigawattimmar är mycket omfattande i vissa medlemsstater och det skulle därför hjälpa 
om man också enades om ett procentantal av den årliga elproduktionen.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Lagring av gas eller (d) Lagring av gas eller 
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flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att direkt eller indirekt 
leverera till minst två medlemsstater eller 
att uppfylla infrastrukturstandarden (N-1-
regeln) på regional nivå i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) nr 994/2010.

flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att direkt leverera eller att 
indirekt kunna leverera till minst två 
medlemsstater eller att uppfylla 
infrastrukturstandarden (N-1-regeln) på 
regional nivå i enlighet med artikel 6.3 i 
förordning (EU) nr 994/2010.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För el: scenarier för efterfrågan, 
produktionskapacitet per bränsleslag 
(biomassa, geotermisk värme, vattenkraft, 
gas, kärnkraft, olja, fasta bränslen, 
vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi 
och annan teknik för förnybar energi) och 
deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser (bland annat för biomassa, 
kol, gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion 
(bland annat kapacitet för avskiljning av 
koldioxid), lagring och överföring för vilka 
ett slutligt investeringsbeslut har fattats 
och som ska tas i drift före utgången av 
år n+5.

(a) För el: scenarier för efterfrågan (såväl 
i medlemsstaterna som i angränsande 
tredjeländer), produktionskapacitet per 
bränsleslag (biomassa, geotermisk värme, 
vattenkraft, gas, kärnkraft, olja, fasta 
bränslen, vindkraft, solceller, koncentrerad 
solenergi och annan teknik för förnybar 
energi) och deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser (bland annat för biomassa, 
kol, gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning 
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion 
(bland annat kapacitet för avskiljning av 
koldioxid), lagring och överföring för vilka 
ett slutligt investeringsbeslut har fattats 
och som ska tas i drift före utgången av 
år n+5.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För el: scenarier för efterfrågan, 
produktionskapacitet per bränsleslag 
(biomassa, geotermisk värme, vattenkraft, 
gas, kärnkraft, olja, fasta bränslen, 

(a) För el: scenarier för efterfrågan, 
produktionskapacitet per bränsleslag 
(biomassa, geotermisk värme, vattenkraft, 
gas, kärnkraft, olja, fasta bränslen, 
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vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi 
och annan teknik för förnybar energi) och 
deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser (bland annat för biomassa, 
kol, gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning 
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion 
(bland annat kapacitet för avskiljning av 
koldioxid), lagring och överföring för vilka 
ett slutligt investeringsbeslut har fattats 
och som ska tas i drift före utgången av 
år n+5.

vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi 
och annan teknik för förnybar energi) och 
deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser (bland annat för biomassa, 
kol, gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning 
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion 
(bland annat kapacitet för avskiljning av 
koldioxid), lagringspotential och lagring 
samt överföring för vilka ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats och som ska 
tas i drift före utgången av år n+5.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Vid genomförandet av 
kostnadsnyttoanalysen enligt 
artikel 13.4 a ska den projektansvarige 
tillämpa en riskpremie på 
diskonteringsräntorna. Den 
projektansvarige ska fastställa 
riskpremien efter samråd med berörda 
intressenter på grundval av den 
information som avses i punkt 4 i 
bilaga VI.

Motivering

Till de harmoniserade diskonteringsräntorna bör projektledaren lägga en riskpremie som 
speglar projektens önskvärdhet för berörda intressenter, särskilt för allmänheten.
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