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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Den 19 oktober 2011 lade kommissionen fram sitt förslag till förordning om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer. Syftet med kommissionens förslag är att garantera att 
utbyggnaden av strategiska energinät och lagringsanläggningar i unionen kan slutföras före
2020. Förordningen syftar mer specifikt till att helt integrera den inre energimarknaden och se 
till att ingen medlemsstat stängs ute från det europeiska energinätet.

Förslaget bidrar till hållbar utveckling och skydd av miljön genom att göra det möjligt för 
unionen att uppnå målen i 2020-strategin, och att säkerställa försörjningstryggheten och 
solidariteten medlemsstaterna emellan.

Den nuvarande politiken i fråga om transeuropeiska energinät (TEN-E) ska, i enlighet med 
kraven i kommissionens meddelande ”Prioriteringar för energiinfrastrukturen för 2020 och 
framåt”, ses över, stärkas med hjälp av instrumenten i den nya energiinfrastrukturpolitiken, 
påskyndas samt på lämpligt sätt finansieras. 

Finansiering

Under de kommande tio åren kommer omkring 200 miljarder euro att behövas för 
konstruktion av gasledningar och elnät. Mer specifikt: 140 miljarder euro för elnät som 
distribuerar högspänningsström, lagring av elenergi och lösningar med smarta nät, 
70 miljarder euro för gasledningar, lagring, terminaler för flytande naturgas och infrastruktur 
för omvända flöden, samt 2,5 miljarder euro för infrastruktur för koldioxidtransport. 

Detta innebär att de nuvarande investeringarna måste ökas avsevärt. Jämfört med 
perioden 2000–2010 skulle detta leda till en trettioprocentig ökning av investeringarna i 
gassektorn och en hundraprocentig ökning i elsektorn.

Problembeskrivning

Problem med tillståndsförfaranden och motstånd från allmänheten är några av de största 
hindren för skyndsamma genomföranden av energiinfrastrukturprojekt, i synnerhet när det 
gäller högspänningsledningar.

De administrativa förfarandena är komplexa och ineffektiva, särskilt vad gäller organisationen 
av förfaranden och de medverkande parternas kompetens. Förfarandena är fortsatt 
fragmenterade, samtidigt som tydliga tidsfrister samt förhandsplanering och samordning 
saknas för genomförandet av EU:s miljölagstiftning.

Motståndet från den berörda allmänheten handlar om bristande tydlighet när det gäller 
mervärdet av ett projekt, verklig eller uppfattad inverkan på miljön eller landskapet, hälso-
och säkerhetsrisker, samt att allmänheten och intressenter involverats för sent och inte i 
tillräcklig utsträckning.
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I vissa medlemsstater sker även politiska och/eller ägarmässiga spekulationer i samband med 
tillståndsförfaranden för investeringar i infrastrukturer.

Miljöpåverkan

De energiinfrastrukturprojekt som planeras i nuläget måste vara förenliga med EU:s 
långsiktiga klimat- och energimål och genomförandet av dem måste överensstämma med 
nationell energipolitik. Planeringen av energiinfrastrukturprojekten bör också fullt ut 
respektera försiktighetsprincipen.

Förslaget måste integrera de befintliga miljöskyddskraven i energiinfrastruktursammanhang. 
Man bör prioritera de energikällor som inte medför några kostnader för samhället och miljön.

Utöver kapital- och driftskostnaderna uppstår betydande miljökostnader vid uppbyggnad, drift 
och nedläggning av infrastrukturprojekt. Miljökostnaderna måste beaktas i 
kostnadsnyttoanalysen på basis av livscykelkostnaderna. Noggranna 
miljökonsekvensbedömningar av energiinfrastrukturprojekt från fall till fall behövs för att 
bedöma betydande risker, med hänsyn till lokala och regionala miljöförhållanden.

Insyn och allmänhetens medverkan

De nya reglerna förbättrar möjligheten för medborgare att medverka i ett projekt och få sin
röst hörd. I förordningen sägs det att medborgare måste involveras på ett väldigt tidigt 
stadium i tillståndsförfarandet. Detta måste enligt förordningen dessutom ske innan den 
projektansvarige skickar in sin formella tillståndsbegäran. På så sätt kommer medborgarnas 
synpunkter att kunna beaktas redan i projektets planeringsfas. I många medlemsstater är det 
för närvarande praxis att ett offentligt samråd hålls efter att ansökan skickats till myndigheten.

Projekt av gemensamt intresse

Kommissionen har i detta syfte identifierat 12 prioriterade korridorer och områden som 
omfattar transportnät för el, gas, olja och koldioxid. Den föreslår ett system av ”gemensamt 
intresse” för projekt som bidrar till genomförandet av dessa prioriteringar och som har erhållit 
denna beteckning. Tillståndsförfarandet för projekt av gemensamt intresse bör genomföras 
snabbare och inte pågå längre än tre år.

Föredragandens rekommendationer

Föredraganden välkomnar förslagen om att påskynda beslutsfattandet för 
infrastrukturgodkännanden, men också de nya reglerna för att förbättra möjligheten för 
medborgare att medverka i ett projekt och göra sin röst hörd.

Däremot får inte infrastrukturprojekten undantas från miljölagstiftningen, och enligt artikel 11 
i EUF-fördraget måste förslaget integrera de nu gällande miljöskyddskraven i 
energiinfrastruktursammanhang.

En offentlig debatt av hög kvalitet måste garanteras, och vederbörlig hänsyn tas till europeisk 
miljölagstiftning.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 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 %19, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %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 %19, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %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 
den för sammanläkning av regioner med 
hög produktionskapacitet för förnybar 
energi och stora lagringsmöjligheter för 
el. Dessa energi- och klimatmål bör 
uppnås på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den bästa infrastrukturen –
miljömässigt, socialt och ekonomiskt sett 
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– är en befintlig infrastruktur som inte 
behöver byggas. Därför är 
energieffektivitet helt väsentligt, och man 
bör fullt ut beakta de sannolika effekterna 
av det energieffektivitetsdirektiv som 
kommissionen föreslagit (förfarandet 
pågår fortfarande) för att minska behovet 
av framtida infrastruktur.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Trots att den inre energimarknaden 
existerar rättsligt sett i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el21 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas22, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät är dock mycket viktiga för 
att säkerställa en konkurrenskraftig och väl 
fungerande integrerad marknad som
främjar tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling.

(7) Trots att den inre energimarknaden 
existerar rättsligt sett i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el21 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas22, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät och utveckling av 
infrastruktur för smarta energinät som 
möjliggör ökad energieffektivitet och 
integration av förnybara energikällor är 
dock mycket viktigt för att säkerställa en 
konkurrenskraftig och väl fungerande 
integrerad marknad som främjar 
resurseffektiv tillväxt, sysselsättning och 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(8) Unionens energiinfrastruktur bör 
uppgraderas för att förebygga, och öka 
motståndskraften mot, naturliga eller av 
människohand skapade katastrofer, 
negativa konsekvenser av 
klimatförändringar och hot mot 
infrastrukturens säkerhet, särskilt när det 
gäller europeisk kritisk infrastruktur enligt 
rådets direktiv 2008/114/EG av den 
8 december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna23.

(8) Unionens energiinfrastruktur bör 
uppgraderas för att förebygga, och öka 
motståndskraften mot, naturliga eller av 
människohand skapade katastrofer, 
negativa konsekvenser av 
klimatförändringar och hot mot 
infrastrukturens säkerhet, särskilt när det 
gäller europeisk kritisk infrastruktur enligt 
rådets direktiv 2008/114/EG av den 
8 december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna23 genom en 
decentraliserad struktur inriktad på 
självförsörjning av energi för lokala 
territorier.

Ändringsförslag 5

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, 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. Denna strategi 
bör icke desto mindre ta hänsyn till de 
mekanismer för budgetkonsolidering som 
pågår inom EU, prioritera de projekt av 
gemensamt intresse som ger ett verkligt 
europeiskt mervärde och klarlägga på 
vilka områden det är mer ändamålsenligt 
att medlemsstaternas myndigheter och 
marknaden ingriper.

Ändringsförslag 6
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Projekt av gemensamt intresse bör 
identifieras på grundval av gemensamma, 
transparenta och objektiva kriterier utifrån 
sitt bidrag till de energipolitiska målen. 
För el och gas bör de föreslagna projekten
ingå i den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplanen. Denna plan bör 
särskilt beakta slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 4 februari 
avseende behovet av att integrera perifera 
energimarknader.

(15) Projekt av gemensamt intresse bör 
identifieras på ett sätt som är förenligt 
med gemensamma, transparenta och 
objektiva kriterier utifrån sitt bidrag till de 
energipolitiska målen. Projekt för el och 
gas bör ingå i den senast tillgängliga 
tioåriga nätutvecklingsplanen. Denna plan 
bör särskilt beakta slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 4 februari 
avseende behovet av att integrera perifera 
energimarknader och fastställa 
utbyggnaden av infrastruktur för smarta 
energinät.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tredje parter som vill investera på 
detta område bör inte utestängas från att 
ansöka om och motta finansiering för 
projekt av gemensamt intresse. 
Partnerskap mellan tredje parter och 
myndighetsorgan som omfattar projekt av 
gemensamt intresse bör också 
uppmuntras.

Ändringsförslag 8

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 

(20) Projekt av gemensamt intresse bör få 
prioriterad ställning nationellt för att 
kunna handläggas snabbt. De behöriga 
myndigheterna bör betrakta dem som 
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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.

projekt av allmänintresse. Projekt som 
påverkar miljön negativt bör ges tillstånd 
endast om de anses vara av väsentligt 
allmänintresse och uppfyller alla villkor i 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG. De 
fall där infrastruktur kan minimeras 
genom energieffektivitetsåtgärder, då
befintlig nationell och 
gränsöverskridande infrastruktur kan 
uppgraderas eller moderniseras och där 
ny infrastruktur behövs och kan byggas 
vid sidan av befintlig energi- eller 
transportinfrastruktur bör fastställas efter
betydelse och till förmån för 
kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Trots att det finns etablerade 
standarder för allmänhetens medverkan i 
beslutsprocessen på miljöområdet, behövs 
ytterligare åtgärder för att skapa högsta 
möjliga standarder för insyn och 
allmänhetens medverkan i alla frågor som 
är av betydelse för tillståndsprocessen för 
projekt av gemensamt intresse.

(22) Trots att det finns etablerade 
standarder för allmänhetens medverkan i 
beslutsprocessen på miljöområdet, behövs 
ytterligare åtgärder för att skapa högsta 
möjliga standarder för insyn och 
allmänhetens medverkan på lämpligt sätt i 
alla frågor som är av betydelse för 
tillståndsprocessen för projekt av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) underlätta ett snabbt genomförande av 
projekt av gemensamt intresse genom att 
påskynda tillståndsgivning och stärka 
allmänhetens medverkan,

b) underlätta ett snabbt genomförande av 
projekt av gemensamt intresse genom att 
påskynda tillståndsgivning och fastställa 
minimikrav för allmänhetens medverkan,
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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 samarbeta med 
medlemsstaterna för att upprätta en 
unionsomfattande förteckning över projekt 
av gemensamt intresse uppdelade i 
prioritetsordning. Förteckningen ska ses 
över och vid behov uppdateras 
vartannat år. Den första förteckningen ska 
antas senast den 31 juli 2013. När
kommissionen upprättar den 
unionsomfattande förteckningen ska den
även ta hänsyn till de små 
ömedlemstaternas särdrag och utveckla 
projekt för att se till att inga 
medlemsstater förblir isolerade från de 
europeiska gas- och elnäten efter 2015 
eller att deras energitrygghet äventyras på 
grund av brist på lämpliga 
sammanlänkningar. Den 
unionsomfattande förteckningen ska även 
inbegripa sådana projekt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att identifiera projekt av gemensamt 
intresse ska kommissionen tillsätta 
en regional grupp (”gruppen”) i enlighet 
med avsnitt 1 i bilaga III, som ska baseras 
på varje prioriterad korridor och varje 
prioriterat område samt deras respektive 
geografiska täckning i enlighet med 
bilaga I.

2. För att identifiera projekt av gemensamt 
intresse ska kommissionen tillsätta 
tolv regionala grupper (”grupperna”), 
som ska baseras på varje prioriterad 
korridor och varje prioriterat område samt 
deras respektive geografiska täckning i 
enlighet med bilaga I. Sammansättningen 
av varje grupp ska baseras på de regler 
som anges i avsnitt 1 i bilaga III. Varje 
grupp ska lägga upp sitt arbete på 
grundval av den på förhand 
överenskomna uppdragsbeskrivningen 
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eller förfarandebestämmelser, med 
hänsyn till alla riktlinjer som 
kommissionen ger på detta område.

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 anta en regional 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse som upprättats 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.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska byrån, senast två månader efter det att 
den mottagit förslagen till förteckningar 
över sådana projekt av gemensamt intresse 
som avses i punkt 4 första stycket, förse 
kommissionen med ett yttrande över de 
föreslagna förteckningarna över projekt av 
gemensamt intresse och i detta särskilt ta 
hänsyn till om kriterierna i artikel 4 
tillämpats konsekvent av grupperna samt 
till resultaten av den analys som gjorts av 
Entso för el och Entso för gas i enlighet 
med punkt 2.6 i bilaga III.

5. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska byrån, senast två månader efter det att 
den mottagit förslagen till förteckningar 
över sådana projekt av gemensamt intresse 
som avses i punkt 4 första stycket, förse 
kommissionen med ett yttrande över de 
föreslagna förteckningarna över projekt av 
gemensamt intresse och i detta särskilt ta 
hänsyn till om kriterierna i artikel 4 
tillämpats konsekvent av grupperna samt 
till resultaten av den analys som gjorts av 
Entso för el och Entso för gas i enlighet 
med punkt 2.6 i bilaga III. Kommissionen 
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ska slutgiltigt fastställa förteckningen 
över projekt av gemensamt intresse och ge 
en utförlig analys av sitt beslut om varje 
projekt.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projektet överensstämmer med 
unionens energi- och klimatmål.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Projektet omfattar minst 
två medlemsstater, antingen genom att det 
direkt överskrider en eller flera 
medlemsstaters gränser eller genom att det 
är beläget på en medlemsstats territorium 
och har en betydande gränsöverskridande 
verkan i enlighet med punkt 1 i bilaga IV.

c) Projektet omfattar minst 
två medlemsstater om det direkt 
överskrider en eller flera medlemsstaters 
lands- eller sjögränser eller om det är 
beläget på en medlemsstats territorium 
men trots detta har en betydande 
gränsöverskridande verkan eller om, ifall 
det handlar om en förstärkning av 
inhemsk kapacitet, projektet har relevans 
för en gränsöverskridande 
sammanlänkning i enlighet med punkt 1 i 
bilaga IV, eller om dess syfte är att 
sammanlänka öar eller avlägsna regioner 
med centrala regioner inom unionen.

Motivering

I enlighet med utvecklingen av förnybara energikällor är det viktigt att stödja integreringen 
av förnybar elproduktion i projekt för förstärkning av inhemsk kapacitet, om dessa bidrar till 
gränsöverskridande överföring i enlighet med de kriterier som fastställs i bilaga IV.

Ändringsförslag 17
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid elöverförings- och ellagringsprojekt 
som faller under kategorierna i punkt 1 a-d 
i bilaga II ska projektet avsevärt bidra till 
minst ett av följande specifika kriterier:

a) Vid elöverförings- och ellagringsprojekt 
som faller under kategorierna i punkt 1 a-d 
i bilaga II ska projektet avsevärt bidra till 
hållbar utveckling och minst ett av 
följande specifika kriterier:

Motivering

Hållbarhetskriterierna bör inte vara valfria. En hållbar strategi kommer att hjälpa EU att nå 
målen för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samtidigt som miljöförstörelse, förlust av 
biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning förhindras.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Marknadsintegration, konkurrens och 
systemflexibilitet.

– Marknadsintegration, bland annat 
genom att bryta isoleringen av vissa 
regioner i Europeiska unionen, samt
konkurrens och systemflexibilitet.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hållbarhet, bland annat genom
överföring av förnybar energiproduktion 
till stora förbrukningscentrum och 
lagringsplatser.

– Integrering av förnybar energi i nätet 
och överföring av förnybar 
energiproduktion till stora 
förbrukningscentrum och lagringsplatser.

Motivering

Hållbarhetskriterierna bör inte vara valfria. En hållbar strategi kommer att hjälpa EU att nå 
målen för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samtidigt som miljöförstörelse, förlust av 
biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning förhindras.
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Ändringsförslag 20

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 och 
pålitlig systemdrift, särskilt genom 
förstärkning av den nuvarande 
överföringsstabiliteten, ökad 
motståndskraft mot elavbrott och säker 
integrering av kortvarig produktion.

Motivering

Precisering av de viktigaste målen som försörjningstryggheten bör uppfylla. En mer 
preciserad definition av försörjningstrygghet är grundläggande för en god insikt i problemet.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hög produktionskapacitet och stora 
lagringsmöjligheter för förnybar energi.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vid projekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till minst ett av 
följande specifika kriterier:

b) Vid projekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska 
projektet bidra till hållbar utveckling och i 
hög grad till minst ett av följande specifika 
kriterier:

Motivering
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Hållbarhetskriterierna bör inte vara valfria. En hållbar strategi kommer att hjälpa EU att nå 
målen för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samtidigt som miljöförstörelse, förlust av 
biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning förhindras.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Marknadsintegration, driftskompatibilitet 
och systemflexibilitet.

– Marknadsintegration, bland annat 
genom att bryta isoleringen av vissa 
regioner i Europeiska unionen, samt
driftskompatibilitet och systemflexibilitet.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konkurrens, bland annat genom 
diversifiering av försörjningskällor, 
leverantörer och tillförselvägar.

– Konkurrens, bland annat genom 
diversifiering av försörjningskällor, 
tillförselvägar och leverantörer.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hållbarhet. utgår

Motivering

Hållbarhetskriterierna bör inte vara valfria. En hållbar strategi kommer att hjälpa EU att nå 
målen för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samtidigt som miljöförstörelse, förlust av 
biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning förhindras.

Ändringsförslag 26
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid gasprojekt för smarta nät som faller 
under kategorin i punkt 1 e i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till minst en av 
följande specifika funktioner:

c) Vid gasprojekt för smarta nät som faller 
under kategorin i punkt 1 e i bilaga II ska 
projektet bidra till hållbarhet och i hög 
grad till minst en av följande specifika 
funktioner:

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid oljetransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 3 i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till följande 
tre specifika kriterier:

d) Vid oljetransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 3 i bilaga II ska 
projektet bidra till hållbarhet och i hög 
grad till följande tre specifika kriterier:

Motivering

Hållbarhetskriterierna bör inte vara valfria. En hållbar strategi kommer att hjälpa EU att nå 
målen för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samtidigt som miljöförstörelse, förlust av 
biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning förhindras.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Vid koldioxidtransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 4 i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till följande tre 
specifika kriterier:

e) Vid koldioxidtransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 4 i bilaga II ska 
projektet bidra till hållbarhet och i hög 
grad till följande tre specifika kriterier:

Motivering

Hållbarhetskriterierna bör inte vara valfria. En hållbar strategi kommer att hjälpa EU att nå 
målen för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samtidigt som miljöförstörelse, förlust av 
biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning förhindras.



AD\901435SV.doc 17/30 PE480.523v02-00

SV

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars året efter det att ett 
projekt valts ut som projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med artikel 4 ska de 
projektansvariga lämna in en årsrapport, 
vid projekt som faller under kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II till byrån och 
vid projekt som faller under kategorierna i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II till respektive 
grupp. Rapporten ska innehålla uppgifter 
om

3. Senast den 31 mars året efter det att ett 
projekt valts ut som projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med artikel 4 ska de 
projektansvariga lämna in en årsrapport, 
vid projekt som faller under kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II till 
kommissionen och byrån och vid projekt 
som faller under kategorierna i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II till respektive 
grupp. Rapporten ska innehålla uppgifter 
om

Motivering

Av insynsskäl bör kommissionen informeras om byråns bidrag till den konsoliderade 
rapporten i enlighet med punkt 4.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det uppstår stora svårigheter i 
genomförandet av ett projekt av 
gemensamt intresse, får kommissionen utse 
en europeisk samordnare för en tidsperiod 
på upp till ett år och med möjlighet till 
förlängning två gånger.

1. Om det uppstår stora svårigheter i 
genomförandet av ett projekt av 
gemensamt intresse, får kommissionen i 
överenskommelse med de berörda 
medlemsstaterna utse en europeisk 
samordnare för en tidsperiod på upp till ett 
år och med möjlighet till förlängning 
två gånger.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den europeiska samordnaren ska väljas 
utifrån sina erfarenheter av de specifika 
arbetsuppgifter som ska utföras för det 
eller de aktuella projekten.

3. Den europeiska samordnaren ska väljas 
utifrån sina erfarenheter av de specifika 
arbetsuppgifter som ska utföras för det 
eller de aktuella projekten, i 
överenskommelse med de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projekt av gemensamt intresse ska 
tillerkännas största möjliga nationella 
betydelse och behandlas därefter i 
tillståndsförfaranden, i den mån och på det 
sätt sådan behandling föreskrivs i nationell 
lagstiftning för motsvarande typ av 
energiinfrastruktur.

1. Projekt av gemensamt intresse ska 
tillerkännas största möjliga nationella 
betydelse och behandlas därefter vid 
regional och fysisk planering, 
tillståndsförfaranden, 
miljökonsekvensbedömningar och
strategiska miljökonsekvensbedömningar, 
i den mån och på det sätt sådan behandling 
föreskrivs i nationell lagstiftning för 
motsvarande typ av energiinfrastruktur.

Ändringsförslag 33

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 och 
genomföra lämpliga åtgärder och 
garantera en samstämmig tillämpning av 
förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar enligt 
EU:s lagstiftning om projekt av gemensamt 
intresse samt övervaka tillämpningen.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samordnat schema: Det övergripande 
beslutet får omfatta flera enskilda rättsligt 
bindande beslut från den behöriga 
myndigheten och andra berörda 
myndigheter. Den behöriga myndigheten 
ska från fall till fall fastställa en rimlig 
tidsgräns inom vilken de enskilda besluten 
måste fattas. Den behöriga myndigheten 
får fatta ett enskilt beslut på en annan 
berörd nationell myndighets vägnar om 
beslutet från den myndigheten inte 
meddelas inom tidsgränsen och dröjsmålet 
saknar giltigt skäl. Den behöriga 
myndigheten får åsidosätta ett enskilt 
beslut från en annan nationell myndighet 
om den anser att den myndigheten inte har 
styrkt beslutet med tillräckliga belägg. Den 
behöriga myndigheten ska se till att 
tillämpliga krav i internationell lagstiftning 
och unionslagstiftningen respekteras och 
ska vederbörligen motivera sitt beslut.

b) Samordnat schema: Det övergripande 
beslutet får omfatta flera enskilda rättsligt 
bindande beslut från den behöriga 
myndigheten och andra berörda 
myndigheter. Den behöriga myndigheten 
ska från fall till fall fastställa en rimlig 
tidsgräns inom vilken de enskilda besluten 
måste fattas. Den behöriga myndigheten 
får fatta ett enskilt beslut på en annan 
berörd nationell myndighets vägnar om 
beslutet från den myndigheten inte 
meddelas inom tidsgränsen och dröjsmålet 
saknar giltigt skäl. Den behöriga 
myndigheten får åsidosätta ett enskilt 
beslut från en annan nationell myndighet 
om den anser att den myndigheten inte har 
styrkt beslutet med tillräckliga belägg. Den 
behöriga myndigheten ska se till att 
tillämpliga krav i internationell lagstiftning 
och unionslagstiftningen respekteras och 
ska vederbörligen motivera sitt beslut samt 
göra beslutet och motiveringen, inklusive 
relevanta belägg, tillgängliga för 
allmänheten.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Samordnat schema: Det 
övergripande beslutet får omfatta flera 
enskilda rättsligt bindande beslut från den 
behöriga myndigheten och andra berörda 
myndigheter. Den behöriga myndigheten 
ska i samråd med de övriga berörda 
myndigheterna från fall till fall fastställa 
en rimlig tidsgräns inom vilken de 
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enskilda besluten får fattas samt den 
totala tillåtna tidsgräns som följer av 
detta. Den behöriga myndigheten ska 
övervaka de berörda myndigheternas 
efterlevnad av tidsgränserna. Om beslutet 
från den myndighet som medverkar inte 
förväntas meddelas inom tidsgränsen ska 
den myndigheten skyndsamt informera 
den behöriga myndigheten och bifoga en 
motivering till dröjsmålet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett projekt kan antas få betydande 
skadliga gränsöverskridande verkningar i 
en eller flera angränsande medlemsstater 
och artikel 7 i direktiv 85/337/EEG samt
Esbokonventionen är tillämpliga, ska 
information om detta göras tillgänglig för 
den behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna ska meddela 
huruvida den önskar delta i de offentliga 
samråden.

6. Om ett projekt kan antas få betydande 
skadliga gränsöverskridande verkningar i 
en eller flera angränsande medlemsstater 
och artikel 7 i direktiv 2001/42/EG, 
artikel 7 i direktiv 85/337/EEG eller
Esbokonventionen är tillämpliga, ska 
information om detta göras tillgänglig för 
den behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna ska meddela 
huruvida den önskar delta i de offentliga 
samråden.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska inrätta 
mekanismer för att kompensera de 
kommuner som påverkas av projekt av 
gemensamt intresse och av andra 
nationella energiinfrastrukturprojekt.

Motivering
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Detta enkla instrument kan avsevärt förkorta perioden för tillståndsförfaranden utan att 
EU:s subsidiaritetsprincip eller kommunernas befogenheter påverkas, eftersom den indirekt 
kommer att påverka fasen för fysisk planering som är den främsta orsaken till förseningar i 
tillståndsförfarandena. Ekonomisk kompensation är ett kraftfullt verktyg som kommer att 
uppmuntra kommunerna att inte motsätta sig anläggning av infrastruktur vid nationell, 
regional och lokal markanvändningsplanering.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I de medlemsstater där delar av 
tillståndsprocessen, däribland 
fysisk planering och 
miljökonsekvensbedömningar, inte leder 
till ett rättsligt bindande tillstånd, ska 
behöriga myndigheter se till att dessa 
delars varaktighet integreras väl i de 
allmänna tidsfristerna.

Ändringsförslag 39

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 sex månader 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 och överensstämma med de 
bestämmelser och indikatorer som anges i 
bilaga IV. Entso ska genomföra ett 
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omfattande samrådsförfarande som minst 
inbegriper de organisationer som 
företräder alla berörda intressenter – och, 
om lämpligt, de berörda intressenterna 
själva –, nationella tillsynsmyndigheter 
och andra nationella myndigheter.

Motivering

Utarbetandet av en sådan metod kommer dels att ta längre tid än en månad på grund av det 
interna beslutsfattandet inom Entso för gas och Entso för el (se deras respektive stadgor), 
dels skulle alla kostnader som uppstått för de systemansvariga för överföringssystemen innan 
denna förordning trädde i kraft inte ersättas genom de tariffer som fastställts av de nationella 
regleringsmyndigheterna. Om ett omfattande samrådsförfarande ska genomföras är dessutom 
en månad inte tillräckligt.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Metoden ska uppdateras och förbättras 
regelbundet genom tillämpning av 
förfarandet i punkterna 1–5. Byrån får, 
efter formella samråd med de 
organisationer som företräder alla 
berörda intressenter och med 
kommissionen, begära sådana 
uppdateringar och förbättringar genom 
att motivera det på vederbörligt sätt och 
ange rimliga tidsfrister.

6. Metoden ska uppdateras och förbättras 
vartannat år genom tillämpning av 
förfarandet i punkterna 1–5.

Motivering

Denna process måste vara tydligt definierad på förhand, också när det gäller tidsfrister, dvs. 
den får inte bygga på en slumpvis förfrågan.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Byrån ska utan dröjsmål förse 7. Byrån ska utan dröjsmål förse 



AD\901435SV.doc 23/30 PE480.523v02-00

SV

kommissionen med en kopia av samtliga 
beslut tillsammans med all relevant 
information om vart och ett av besluten. 
Informationen får lämnas i samlad form. 
Kommissionen ska behandla kommersiellt 
känslig information konfidentiellt.

kommissionen med en kopia av samtliga 
beslut som utfärdats i enlighet med 
punkt 6 tillsammans med all relevant 
information om vart och ett av besluten.
Informationen får lämnas i samlad form.
Kommissionen ska behandla kommersiellt 
känslig information konfidentiellt.

Motivering

Förtydligande av vilka beslut som avses.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den projektspecifika 
kostnadsnyttoanalysen enligt artikel 13.4 a 
styrker att det finns betydande positiva 
externa effekter, exempelvis 
försörjningstrygghet, solidaritet eller 
innovation.

a) Den projektspecifika 
kostnadsnyttoanalysen enligt artikel 13.4 a 
styrker att det finns betydande positiva 
externa effekter, exempelvis miljömässiga 
och sociala fördelar, försörjningstrygghet, 
solidaritet eller innovation.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 17 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Information om den aktuella 
förteckningen över prioriterade projekt, 
översyn av faserna i beslutsprocessen 
samt datum och dagordningar för de 
regionala gruppernas möten, samt 
därefter offentliggörande av protokoll och 
eventuella beslut som fattats.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allmän, regelbundet uppdaterad 
information, bland annat geografiska 
uppgifter, för varje projekt av gemensamt 
intresse.

a) Allmän, regelbundet uppdaterad 
information, bland annat nödvändiga 
geografiska uppgifter, för varje projekt av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 3 – inledningen

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 och integrera produktion från 
förnybara energikällor. Sammanlänkning 
av isolerade öars elsystem med fastlandet i 
syfte att föra fram fördelarna med en 
integrerad elmarknad, öka förnybara 
energikällors genomslag och möjliggöra 
överföring av energi från förnybara 
energikällor till fastlandet.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – led 11

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 för att 
sammanlänka regioner med en hög 
produktionskapacitet och stora 
lagringsmöjligheter för förnybar energi.

Ändringsförslag 47
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Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid elprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem som fullgör sin 
skyldighet att samarbeta på regional nivå i 
enlighet med artikel 6 i 
direktiv 2009/72/EG och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.

(1) Vid elprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
nationella tillsynsmyndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem som 
fullgör sin skyldighet att samarbeta på 
regional nivå i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 2009/72/EG och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009, 
projektansvariga och andra berörda 
intressenter, bland annat producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
leverantörer, miljöorganisationer och 
konsumentorganisationer, som berörs av 
någon av prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem som fullgör sin 
skyldighet att samarbeta på regional nivå i 
enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2009/73/EG och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 715/2009, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för gas.

Vid gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
nationella tillsynsmyndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem som 
fullgör sin skyldighet att samarbeta på
regional nivå i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2009/73/EG och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 715/2009, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för gas.

Ändringsförslag 49
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Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid olje- och koldioxidtransportprojekt 
som faller under kategorierna i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, projektansvariga som 
berörs av någon av prioriteringarna i 
bilaga I samt kommissionen.

Vid olje- och koldioxidtransportprojekt 
som faller under kategorierna i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Varje grupp ska samråda med de 
organisationer som företräder berörda 
intressenter, bland annat producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
leverantörer, konsumenter och, för de 
uppgifter som avses i artikel 5.2, 
miljöskyddsorganisationer. Gruppen får 
organisera möten eller samråd när det är 
relevant för utförandet av dess uppgifter.

(4) Varje grupp ska samråda med de 
organisationer som företräder berörda 
intressenter, bland annat producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
leverantörer, konsumenter och 
miljöskyddsorganisationer. Gruppen ska
organisera möten eller samråd när det är 
relevant för utförandet av dess uppgifter.
Gruppen ska regelbundet och utförligt 
informera allmänheten om läget i och 
resultatet av dess överläggningar och 
organisera en utfrågning eller ett samråd 
innan den överlämnar sitt förslag till 
förteckning i enlighet med artikel 3.4.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga III – led 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Föreslagna elöverförings- och 
ellagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d i bilaga II ska

(3) För alla projekt av gemensamt intresse 
som efter den 1 augusti 2013 ingår i den 
unionsomfattande företeckningen ska 
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ingå i den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplan för el som tagits fram 
av Entso för el i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009.

elöverförings- och ellagringsprojekt som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d i 
bilaga II ingå i den senast tillgängliga 
tioåriga nätutvecklingsplan för el som 
tagits fram av Entso för el i enlighet med 
artikel 8 i förordning (EG) nr 714/2009.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga III – led 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I samband med alla unionsomfattande
förteckningar över projekt av gemensamt 
intresse som antas efter den 
1 augusti 2013 ska föreslagna
gasöverförings- och gaslagringsprojekt 
som faller under kategorierna i punkt 2 i 
bilaga II ingå i den senast tillgängliga 
tioåriga nätutvecklingsplan för gas som 
tagits fram av Entso för gas i enlighet med 
artikel 8 i förordning (EG) nr 715/2009.

(4) I samband med alla projekt av 
gemensamt intresse som ingår i den
unionsomfattande förteckningen efter den 
1 augusti 2013 ska gasöverförings- och 
gaslagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ingå i den 
senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplan för gas som tagits fram 
av Entso för gas i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 715/2009.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 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 
250 megawatts kapacitet och 
250 gigawattimmar/år.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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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 (både i 
medlemsstaterna och i angränsade 
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), lagringsmöjligheter och 
lagring och överföring för vilka ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats och som ska 
tas i drift före utgången av år n+5.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För gas: scenarier för efterfrågan, 
import, bränslepriser (bland annat för kol, 
gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets sammansättning och dess 
utveckling, med beaktande av alla nya 
projekt för vilka ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats och som ska 
tas i drift före utgången av år n+5.

b) För gas: scenarier för efterfrågan, 
import, bränslepriser (bland annat för kol, 
gas och olja), priser på koldioxid samt 
överföringsnätets sammansättning och dess 
utveckling, med beaktande av alla nya 
projekt för vilka ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats och som ska 
tas i drift före utgången av år n+5.

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kostnadsnyttoanalysen ska åtminstone 
beakta följande kostnader: 
kapitalomkostnader, drifts- och 
underhållskostnader under projektets 
tekniska livscykel samt i förekommande 
fall kostnader för avveckling och 
avfallshantering. Metoden ska ge 
vägledning om diskonteringsräntor som 
ska användas för beräkningarna.

(5) Kostnadsnyttoanalysen ska baserat på 
kostnaderna under projektets tekniska 
livscykel åtminstone beakta följande 
kostnader: kapitalomkostnader, drifts- och 
underhållskostnader och miljömässiga 
kostnader för uppbyggnad och drift samt i 
förekommande fall kostnader för 
avveckling av energiinfrastrukturprojekt 
och avfallshantering. Metoden ska ge 
vägledning om diskonteringsräntor som 
ska användas för beräkningarna.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Systemets motståndskraft, inklusive 
katastrof- och klimatmässig 
motståndskraft, samt systemsäkerhet, i 
synnerhet för europeisk kritisk 
infrastruktur enligt definitionen i 
direktiv 2008/114/EG.

b) Systemets motståndskraft, inklusive 
försörjningstrygghet, katastrof- och 
klimatmässig motståndskraft, samt 
systemsäkerhet, i synnerhet för europeisk 
kritisk infrastruktur enligt definitionen i 
direktiv 2008/114/EG.

Motivering

Försörjningstrygghet är en av viktigaste frågorna i detta sammanhang.
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