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Ändringsförslag 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 en praktiskt taget 
fullständigt minskad kolanvändning i 
energisystemet fram till 2050 och ha en 
målsättning om att hejda och vända 
nedgången i biologisk mångfald fram till 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 8
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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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.

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. Dessa energi- och klimatmål bör 
uppnås på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 9
Theodoros Skylakakis

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 för sammanlänkningar med 
regioner som har en hög 
produktionskapacitet för förnybar energi 
och möjlighet att lagra el.

Or. en



AM\897582SV.doc 5/73 PE486.154v01-00

SV

Ändringsförslag 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den bästa infrastrukturen –
miljömässigt, socialt och ekonomiskt sett 
– är den infrastruktur som inte behöver 
byggas. Därför är energieffektivitet helt 
väsentligt och man bör fullt ut beakta 
effekterna av det 
energieffektivitetsdirektiv som just nu 
utarbetas, vilka sannolikt kommer att 
minska behovet av framtida infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 el (21) och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas (22), är den
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät och utbyggnad av 
infrastruktur för smarta energinät som 
möjliggör ökad energieffektivitet och 
integration av förnybara energikällor är 
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utveckling. dock mycket viktigt för att säkerställa en 
konkurrenskraftig och väl fungerande 
integrerad marknad som främjar 
resurseffektiv tillväxt, sysselsättning och 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 genom en 
decentraliserad struktur inriktad på 
självförsörjning av energi för lokala 
territorier, 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.

Or. en

Ändringsförslag 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I kommissionens meddelande (10) Med tanke på den nära förestående 



AM\897582SV.doc 7/73 PE486.154v01-00

SV

”EU:s energipolitik: Samarbete med 
partner utanför våra gränser”25 betonas 
att unionen i sina yttre förbindelser måste 
främja utvecklingen av 
energiinfrastruktur för att stödja den 
socioekonomiska utvecklingen utanför 
sina gränser. Unionen bör främja 
infrastrukturprojekt som sammanlänkar 
unionens energinät med energinäten i 
tredjeländer, särskilt grannländer och 
länder med vilka unionen inlett särskilt 
energisamarbete.

nedgången i världens oljeproduktion, och 
mer generellt, den ökade kostnaden för de 
flesta energiformer, bör investeringarna 
framför allt riktas mot projekt för att
minska unionens energiförbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 14
Marina Yannakoudakis

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

Or. en
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Ändringsförslag 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 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 och fastställa 
utbyggnaden av infrastruktur för smarta 
energinät.

Or. en

Ändringsförslag 16
Vladimir Urutchev

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.
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Or. en

Ändringsförslag 17
Marina Yannakoudakis

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.

Or. en

Ändringsförslag 18
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I syfte att efterleva artikel 172 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör det tillsättas regionala 
grupper som bör ha till uppgift att föreslå
projekt av gemensamt intresse som 
medlemsstaterna sedan kan godkänna. 
För att skapa bred samsyn bör dessa 
regionala grupper sörja för ett nära 
samarbete mellan medlemsstater, 
nationella tillsynsmyndigheter, 
projektansvariga och berörda intressenter. 
Samarbetet bör i möjligaste mån utgå från 

(16) Regionala grupper bör tillsättas, med
uppgift att inrätta projekt av gemensamt 
intresse. För att skapa bred samsyn bör 
dessa regionala grupper sörja för ett nära 
samarbete mellan medlemsstater, 
nationella tillsynsmyndigheter, 
projektansvariga och berörda intressenter. 
Samarbetet bör i möjligaste mån utgå från 
befintliga regionala samarbetsstrukturer 
för nationella tillsynsmyndigheter och 
systemansvariga för överföringssystem 
samt andra strukturer som inrättats av 
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befintliga regionala samarbetsstrukturer 
för nationella tillsynsmyndigheter och 
systemansvariga för överföringssystem 
samt andra strukturer som inrättats av 
medlemsstaterna och kommissionen.

medlemsstaterna och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse för hela unionen bör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till de strategiska 
prioriteringarna för korridorer och 
områden för energiinfrastruktur. Detta gör 
att beslut om vilka projekt som ska tas upp 
i förteckningen bör fattas av 
kommissionen, som samtidigt bör 
respektera medlemsstaternas rätt att 
godkänna projekt av gemensamt intresse 
som är kopplade till deras territorium. 
Enligt analysen i den medföljande 
konsekvensbedömningen uppskattas antalet 
sådana projekt till ett hundratal på 
elområdet och runt femtio på gasområdet.

(17) Förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse för hela unionen bör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till de strategiska 
prioriteringarna för korridorer för 
energiinfrastruktur och prioriterade 
tematiska områden för utbyggnad av 
smarta nät. Detta gör att beslut om vilka 
projekt som ska tas upp i förteckningen bör 
fattas av kommissionen, som samtidigt bör 
respektera medlemsstaternas rätt att 
godkänna projekt av gemensamt intresse 
som är kopplade till deras territorium. 
Enligt analysen i den medföljande 
konsekvensbedömningen uppskattas antalet 
sådana projekt till ett hundratal på 
elområdet och runt femtio på gasområdet.

Or. en

Ändringsförslag 20
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(17) Förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse för hela unionen bör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till de strategiska 
prioriteringarna för korridorer och 
områden för energiinfrastruktur. Detta gör 
att beslut om vilka projekt som ska tas upp 
i förteckningen bör fattas av 
kommissionen, som samtidigt bör 
respektera medlemsstaternas rätt att 
godkänna projekt av gemensamt intresse 
som är kopplade till deras territorium.
Enligt analysen i den medföljande 
konsekvensbedömningen uppskattas antalet 
sådana projekt till ett hundratal på 
elområdet och runt femtio på gasområdet.

(17) Förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse för hela unionen bör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till de strategiska 
prioriteringarna för korridorer och 
områden för energiinfrastruktur. Enligt 
analysen i den medföljande 
konsekvensbedömningen uppskattas antalet 
sådana projekt till ett hundratal på 
elområdet och runt femtio på gasområdet.

Or. en

Ändringsförslag 21
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Antagandet av en unionsomfattande 
förteckning bör delegeras till 
kommissionen, samtidigt som 
medlemsstaternas rätt att godkänna 
projekt av gemensamt intresse som är 
kopplade till deras territorium bör 
respekteras. Kommission bör se till att 
beslutsakter och relevanta handlingar 
översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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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. De behöriga 
myndigheterna bör betrakta dem som 
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.
Det är viktigt att, alltefter infrastrukturens 
betydelse och till förmån för 
kostnadseffektiviteten, fastställa var 
infrastruktur kan minimeras genom 
energieffektivitetsåtgärder, var befintlig 
nationell och gränsöverskridande 
infrastruktur kan uppgraderas eller 
moderniseras och var ny infrastruktur 
behövs och kan byggas vid sidan av 
befintlig energi- eller 
transportinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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. De behöriga 
myndigheterna bör betrakta dem som 
projekt av allmänintresse. Projekt som
säkerställer att Natura 2000 totalt sett 
förblir sammanhängande bör ges tillstånd 
om de anses vara av väsentligt 
allmänintresse och uppfyller alla villkor i 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG.



AM\897582SV.doc 13/73 PE486.154v01-00

SV

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att miljöskyddet inte undergrävs.

Ändringsförslag 24
Kriton Arsenis

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
prioriteras på nationell nivå för att 
säkerställa att de får en snabb 
administrativ behandling. De behöriga 
myndigheterna bör betrakta dem som 
projekt av allmänintresse. Projekten bör 
ges tillstånd om de uppfyller alla villkor i
EU:s miljölagstiftning och särskilt 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag 25
Yves Cochet

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 se till att 
minimistandarder för insyn och 
allmänhetens medverkan uppfylls i alla 
frågor som är av betydelse för 
tillståndsprocessen för projekt av 
gemensamt intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 ett lämpligt 
sätt i alla frågor som är av betydelse för 
tillståndsprocessen för projekt av 
gemensamt intresse.

Or. lt

Ändringsförslag 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
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 

(30) Projekt av gemensamt intresse inom el 
och gas 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 
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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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,

Or. en

Ändringsförslag 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

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,

Or. en
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Ändringsförslag 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. energiinfrastruktur: all fysisk utrustning 
som är utformad för att överföra och 
distribuera el eller gas, transportera olja 
eller koldioxid eller lagra el eller gas, och 
som är belägen i unionen eller kopplar 
samman unionen och ett eller flera 
tredjeländer,

1. energiinfrastruktur: all fysisk utrustning 
som är utformad för att överföra och 
distribuera el eller gas, transportera olja 
eller lagra el eller gas, och som är belägen 
i unionen eller kopplar samman unionen 
och ett eller flera tredjeländer,

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Motivering

Infrastruktur för koldioxidtransporter bör tas bort i förslaget. Om detta ändringsförslag antas 
ska artiklarna 2,4, 12 och 15 samt bilagorna I, II och III anpassas i enlighet härmed.

Ändringsförslag 31
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. energiinfrastruktur: all fysisk utrustning 
som är utformad för att överföra och 
distribuera el eller gas, transportera olja
eller koldioxid eller lagra el eller gas, och 
som är belägen i unionen eller kopplar 
samman unionen och ett eller flera 
tredjeländer,

1. energiinfrastruktur: all fysisk utrustning 
som är utformad för att överföra och 
distribuera el eller gas, transportera olja 
eller lagra el eller gas, och som är belägen 
i unionen eller kopplar samman unionen 
och ett eller flera tredjeländer,

Or. en
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Ändringsförslag 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

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 vid behov uppdateras 
vartannat år. Den första förteckningen ska 
antas senast den 31 juli 2013.
Kommissionen ska även ta hänsyn till de 
små ömedlemstaternas särdrag för att se 
till att inga EU-medlemsstater i förblir 
isolerade från de europeiska gas- och 
elnäten efter 2015 eller att deras 
energitrygghet äventyras på grund av brist 
på lämpliga sammanlänkningar, när det 
gäller projektens utveckling inom utsatt 
tid. Den unionsomfattande förteckningen 
ska även inbegripa sådana projekt.

Or. en

Ändringsförslag 33
Vladimir Urutchev

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 anta delegerade 
akter om inrättande och översyn av den 
unionsomfattande förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse.
Förteckningen ska ses över och uppdateras 
vartannat år på grundval av de regionala 
förteckningar som antas och ses över av 
grupperna i enlighet med bestämmelserna 
i denna artikel. Den första förteckningen 
ska antas senast den 31 juli 2013.
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Or. en

Ändringsförslag 34
Marina Yannakoudakis

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 bör samarbeta med 
medlemsstaterna för att 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.

Or. en

Ändringsförslag 35
Kārlis Šadurskis

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 uppdelade i 
prioritetsordning. Förteckningen ska ses 
över och vid behov uppdateras vartannat 
år. Den första förteckningen ska antas 
senast den 31 juli 2013.

Or. lv

Ändringsförslag 36
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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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 bör 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 
eller förfarandebestämmelser, med 
hänsyn till alla riktlinjer som 
kommissionen ger på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 37
Vladimir Urutchev

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.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid olje- och koldioxidtransportprojekt
som faller under kategorierna i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II ska varje 
grupp, senast sex månader innan den 
unionsomfattande förteckningen i punkt 1 
antas, sända in sitt förslag till förteckning 
över projekt av gemensamt intresse till 
kommissionen.

Vid oljetransportprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 3 i bilaga II ska varje 
grupp, senast sex månader innan den 
unionsomfattande förteckningen i punkt 1 
antas, sända in sitt förslag till förteckning 
över projekt av gemensamt intresse till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 39
Vladimir Urutchev

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 
ska slutgiltigt fastställa förteckningen 
över projekt av gemensamt intresse och ge 
en utförlig analys av sitt beslut om varje 
projekt.
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Or. en

Ändringsförslag 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska ge en utförlig 
motivering av resultaten av unionens 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse till de regionala grupperna och 
även göra denna motivering tillgänglig 
för till allmänheten.

Or. en

Motivering

För att respektera principerna om insyn och öppenhet.

Ändringsförslag 41
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När kommissionen fattat beslut om 
antagande i enlighet med punkt 1, ska 
projekten av gemensamt intresse bli en 
integrerad del av berörda regionala 
investeringsplaner enligt artikel 12 i 
förordningarna (EG) nr 714/2009 och 
715/2009, av berörda tioåriga 
nätutvecklingsplaner enligt artikel 22 i 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG
samt av eventuella andra nationella 
infrastrukturplaner. Projekten ska ges 
högsta möjliga prioritet i alla dessa planer.

7. När de tagits med i den 
unionsomfattande förteckningen ska 
projekten av gemensamt intresse bli en 
integrerad del av berörda regionala 
investeringsplaner enligt artikel 12 i 
förordningarna (EG) nr 714/2009 och 
715/2009, av berörda tioåriga 
nätutvecklingsplaner enligt artikel 22 i 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG 
samt av eventuella andra nationella 
infrastrukturplaner. Projekten ska ges 
högsta möjliga prioritet i alla dessa planer.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projektet överensstämmer med 
EU:s energi- och klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 43
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projektet är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt bärkraftigt.

b) De ekonomiska, sociala och 
miljömässiga effekterna av projektet är på 
det hela taget positiva. 

Or. en

Ändringsförslag 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, 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, 
med undantag för projekt som faller 
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under kategorin i punkt 1 e i bilaga II.

Or. en

Motivering

Infrastrukturen för smarta nät måste inte omfatta flera medlemsstater för att vara av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

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, ifall det 
handlar om en förstärkning av inhemsk 
kapacitet, projektet har relevans för en 
gränsöverskridande sammankoppling i 
enlighet med punkt 1 i bilaga IV, eller om 
dess syfte är att sammanlänka öar eller 
avlägsna regioner med centrala regioner 
inom unionen.

Or. en

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 46
Theodoros Skylakakis
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Projektet bör integrera och vara 
förenligt med målen i EU-fördraget och 
särskilt artiklarna 170 och 171 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

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:

Or. en

Ändringsförslag 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en
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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 49
Theodoros Skylakakis

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 regioner i 
Europeiska unionen, samt konkurrens och 
systemflexibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

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 51
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Theodoros Skylakakis

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.

Or. en

Ändringsförslag 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

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 53
Theodoros Skylakakis

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

– En hög kapacitet för produktion av och 
möjlighet att lagra förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 avsevärt bidra till hållbar 
utveckling och minst ett av följande 
specifika kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

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
avsevärt till minst ett av följande specifika 
kriterier:

Or. en

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 56
Theodoros Skylakakis

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 regioner i 
Europeiska unionen, samt
driftskompatibilitet och systemflexibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Theodoros Skylakakis

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.

Or. en

Ändringsförslag 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hållbarhet. utgår

Or. en

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 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

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, avsevärt till 
minst en av följande specifika funktioner:

Or. en

Ändringsförslag 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 avsevärt 
till följande tre specifika kriterier:

Or. en

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 61
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e

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:

utgår

– Koldioxidutsläpp undviks till låg
kostnad, samtidigt som en trygg 
energiförsörjning bevaras.
– Uthålligare och säkrare 
koldioxidtransporter.
– Effektiv resursanvändning genom att 
möjliggöra anslutning av flera källor och 
lagringsplatser för koldioxid via 
gemensam infrastruktur och genom att 
minska miljöbelastningen och 
miljöriskerna.

Or. en

Ändringsförslag 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 avsevärt
till följande tre specifika kriterier:

Or. en

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.



AM\897582SV.doc 31/73 PE486.154v01-00

SV

Ändringsförslag 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
källor i användarnas geografiska område.

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 
energibesparingar och energieffektivitet, 
ökning av andelen förnybar 
energiproduktion, marknadsintegration, 
konkurrens, hållbarhet och 
försörjningstrygghet, samt till hur projektet
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 
källor i användarnas geografiska område.

Or. en

Ändringsförslag 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 

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 
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om grupp. Rapporten ska innehålla uppgifter 
om

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 65
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om idrifttagningen av ett projekt av 
gemensamt intresse utan giltigt skäl 
försenas med mer än två år jämfört med 
genomförandeplanen gäller följande:

utgår

a) Den projektansvarige ska acceptera 
investeringar från en eller flera andra 
operatörer eller investerare för att 
genomföra projektet. Den 
systemansvarige på vars territorium 
investeringen görs ska förse den eller de 
operatörer eller den eller de investerare 
som genomför projektet med all 
information som behövs för att genomföra 
investeringen, och ska ansluta nya 
tillgångar till överföringsnätet samt 
överlag efter bästa förmåga underlätta 
investeringen och en säker, pålitlig och 
effektiv drift och underhåll av projektet av 
gemensamt intresse.
b) Kommissionen får utlysa en 
förslagsinfordran, där alla 
projektansvariga är välkomna att lämna 
in förslag om att slutföra projektet inom 
en överenskommen tidsram.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kommissionen får utlysa en 
förslagsinfordran, där alla 
projektansvariga är välkomna att lämna in 
förslag om att slutföra projektet inom en 
överenskommen tidsram.

b) Kommissionen får utfärda ett yttrande 
till berörda medlemsstater om utlysning 
av en förslagsinfordran, där alla 
projektansvariga är välkomna att lämna in 
förslag om att slutföra projektet inom en 
överenskommen tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) projektet inte längre ingår i den 
tioåriga nätutvecklingsplanen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 68
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt som avlägsnas från den 
unionsomfattande förteckningen förlorar 
alla rättigheter och skyldigheter för projekt 
av gemensamt intresse som följer av denna 
förordning. Denna artikel ska inte 

Projekt som avlägsnas från den 
unionsomfattande förteckningen förlorar 
alla rättigheter och skyldigheter för projekt 
av gemensamt intresse som följer av denna 
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påverka eventuellt finansiellt stöd från 
unionen som utbetalats till projektet 
innan beslutet om att avlägsna det från 
förteckningen fattades.

förordning.

Or. it

Ändringsförslag 69
Theodoros Skylakakis

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 utse 
en europeisk samordnare för en tidsperiod 
på upp till ett år och med möjlighet till 
förlängning två gånger, i 
överenskommelse med de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 70
Vladimir Urutchev

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.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

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.

Or. en

Ändringsförslag 72
Rovana Plumb

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 planering, vid 
tillståndsförfaranden, i 
miljökonsekvensbedömningar och i 
strategiska miljökonsekvensbedömningar, 
i den mån och på det sätt sådan behandling 
föreskrivs i nationell lagstiftning för 
motsvarande typ av energiinfrastruktur.

Or. ro

Ändringsförslag 73
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Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
tillståndsförfaranden, inbegripet fysisk 
planering och 
miljökonsekvensbedömningar, i den mån 
och på det sätt sådan behandling föreskrivs 
i nationell lagstiftning för motsvarande typ 
av energiinfrastruktur.

Or. en

Motivering

För att förhindra att fysisk planering avsevärt försenar anläggningen av ny infrastruktur och 
för att förhindra att det aktuella förslaget inte effektiviserar förfarandena och inte förkortar 
perioden för genomförandet infrastrukturprojekten, måste man uttryckligen ange i förslaget 
att största möjliga nationella betydelse och särskild behandling ska tillämpas även vid fysisk 
planering och i miljökonsekvensbedömningar.

Ändringsförslag 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid antagandet av den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse ska det fastställas att det rör sig 
om projekt av allmänintresse som är 
nödvändiga i de berörda medlemsstaterna, 
och de ska erkännas som sådana av 
samtliga berörda parter.

2. Vid antagandet av den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse ska det fastställas att det rör sig 
om projekt av allmänintresse i de berörda 
medlemsstaterna, och de ska erkännas som 
sådana av samtliga berörda parter.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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.

Or. en

Ändringsförslag 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller de miljökonsekvenser som 
avses i artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG 
och artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG ska 
projekt av gemensamt intresse anses vara 
av allmänintresse, och får anses vara av 
”väsentligt allmänintresse”, om alla 
villkor som anges i dessa direktiv är 
uppfyllda.

utgår

Or. en

Motivering

Detta stycke utgår eftersom det är överflödigt.

Ändringsförslag 77



PE486.154v01-00 38/73 AM\897582SV.doc

SV

Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller de miljökonsekvenser som 
avses i artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG och 
artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG ska 
projekt av gemensamt intresse anses vara 
av allmänintresse, och får anses vara av 
”väsentligt allmänintresse”, om alla 
villkor som anges i dessa direktiv är 
uppfyllda.

När det gäller de miljökonsekvenser som 
avses i artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG och 
artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG ska 
projekt av gemensamt intresse uppfylla 
alla villkor som anges i dessa direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 78
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionens yttrande krävs i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG ska 
kommissionen och den behöriga 
myndighet som avses i artikel 9 se till att 
beslutet om ett projekts ”väsentliga 
allmänintresse” fattas inom den tidsfrist 
som anges i artikel 11.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Om kommissionens yttrande krävs i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG ska 
kommissionen och den behöriga myndighet 
som avses i artikel 9 se till att beslutet om 
ett projekts ”väsentliga allmänintresse” 
fattas inom den tidsfrist som anges i 
artikel 11.1.

Om kommissionens yttrande krävs i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG ska 
kommissionen och den behöriga myndighet 
som avses i artikel 9 sträva efter att se till 
att beslutet om ett projekts ”väsentliga 
allmänintresse” fattas inom den tidsfrist 
som anges i artikel 11.1.

Or. en

Ändringsförslag 80
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska senast sex 
månader efter det att denna förordning har 
trätt i kraft utse en behörig nationell 
myndighet som ska ansvara för att 
underlätta och samordna 
tillståndsprocessen för projekt av 
gemensamt intresse och för att utföra 
uppgifterna i tillståndsprocessen enligt 
detta kapitel.

1. Varje medlemsstat ska senast sex 
månader efter det att denna förordning har 
trätt i kraft utse en behörig nationell 
myndighet som ska ansvara för att 
underlätta och samordna 
tillståndsprocessen för projekt av 
gemensamt intresse, för att utföra 
uppgifterna i tillståndsprocessen och för 
att övervaka resultatgranskningar av 
projekt av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Integrerat schema: Det övergripande 
beslutet från den behöriga myndigheten är 
det enda rättsligt bindande beslutet efter 
det formella tillståndsförfarandet. Om 
andra myndigheter berörs av projektet kan 

a) Integrerat schema: Det övergripande 
beslutet från den behöriga myndigheten är 
det enda rättsligt bindande beslutet efter 
det formella tillståndsförfarandet. Om 
andra myndigheter berörs av projektet ska
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dessa, i enlighet med nationell lagstiftning, 
lämna sina yttranden som bidrag till 
förfarandet, och dessa yttranden ska 
beaktas av den behöriga myndigheten.

dessa, i enlighet med nationell lagstiftning, 
lämna sina yttranden som bidrag till 
förfarandet, och dessa yttranden ska 
beaktas av den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 efterföljande nya analyser visar 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 bevis, tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 83
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Vladimir Urutchev

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 i samråd med övriga berörda 
myndigheter från fall till fall fastställa en 
rimlig tidsgräns inom vilken de 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 
involverade myndigheten inte meddelas 
inom tidsgränsen ska den myndigheten 
skyndsamt informera den behöriga 
myndigheten och bifoga en motivering till 
dröjsmålet. Den behöriga myndigheten 
får fatta ett enskilt beslut på en annan 
berörd nationell myndighets vägnar om
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.

Or. en

Ändringsförslag 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)
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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 
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 involverade myndigheten inte 
meddelas inom tidsgränsen ska den 
myndigheten skyndsamt informera den 
behöriga myndigheten och bifoga en 
motivering till dröjsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 85
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska sträva efter att se 
till att överklaganden som avser sakfel 
eller formella fel i ett övergripande beslut 
handläggs så effektivt som möjligt.

4. Medlemsstaterna ska sträva efter att se 
till att överklaganden som avser sakfel 
eller formella fel i ett övergripande beslut 
handläggs så snabbt och effektivt som 
möjligt.

Or. it

Ändringsförslag 86
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska sträva efter att se 
till att överklaganden som avser sakfel 
eller formella fel i ett övergripande beslut 
handläggs så effektivt som möjligt.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
överklaganden, inklusive de från 
medborgarrepresentanter eller 
icke-statliga miljöorganisationer, som 
avser sakfel eller formella fel i ett 
övergripande beslut handläggs på ett 
icke-diskriminerande och likvärdigt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den projektansvarige eller, om detta 
föreskrivs i nationell lagstiftning, den 
behöriga myndigheten ska genomföra 
minst ett offentligt samråd innan ansökan 
skickas in till den behöriga myndigheten i 
enlighet med artikel 11.1 a. Syftet med det 
offentliga samrådet är att informera de
intressenter som avses i punkt 2 a i bilaga 
VI om projektet i ett tidigt skede samt 
fastställa den lämpligaste platsen eller 
sträckningen och de frågor som ska tas upp 
i ansökan. Minimikraven för det offentliga 
samrådet anges i punkt 4 i bilaga VI. En 
rapport som sammanfattar resultaten av 
den verksamhet som har bedrivits med 
tanke på allmänhetens medverkan innan 
ansökan lämnas in ska utarbetas av den 
projektansvarige och skickas in 
tillsammans med ansökan till den behöriga 
myndigheten, som ska ta vederbörlig 
hänsyn till dessa resultat när den fattar det 
övergripande beslutet.

4. Den projektansvarige eller, om detta 
föreskrivs i nationell lagstiftning, den 
behöriga myndigheten ska genomföra 
minst två offentliga samråd innan ansökan 
skickas in till den behöriga myndigheten i 
enlighet med artikel 11.1 a. Det första 
samrådet ska äga rum inom de första 
sex månaderna av förfarandet före 
ansökan. Syftet med det offentliga 
samrådet är att informera de intressenter 
som avses i punkt 2 a i bilaga VI om 
projektet samt fastställa den lämpligaste 
platsen eller sträckningen, de olika 
tekniska alternativen och de frågor som 
ska tas upp i ansökan. Minimikraven för 
det offentliga samrådet anges i punkt 4 i 
bilaga VI. En rapport som sammanfattar 
resultaten av den verksamhet som har 
bedrivits med tanke på allmänhetens 
medverkan innan ansökan lämnas in ska 
utarbetas av den projektansvarige och 
skickas in tillsammans med ansökan till 
den behöriga myndigheten, som ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa resultat när 
den fattar det övergripande beslutet.
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Or. en

Ändringsförslag 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.

Or. en

Ändringsförslag 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

6. Om ett projekt kan antas få betydande 
skadliga gränsöverskridande 
miljökonsekvenser 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 
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samråden. huruvida den önskar delta i de offentliga 
samråden.

Or. lt

Ändringsförslag 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De projektansvariga ska dessutom 
offentliggöra relevant information genom 
andra lämpliga informationsmedel som 
allmänheten har obehindrad tillgång till.

De projektansvariga ska dessutom 
offentliggöra relevant information genom 
andra lämpliga informationsmedel som på 
ett lämpligt sätt informerar allmänheten 
om projektet.

Or. lt

Ändringsförslag 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

Motivering

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 
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uppmuntra kommunerna att inte motsätta sig anläggning av infrastruktur vid nationell, 
regional och lokal markanvändningsplanering.

Ändringsförslag 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillståndsprocessen består av två faser 
och får vara i högst tre år, enligt följande:

1. Tillståndsprocessen bör bestå av 
två faser och bör vara i högst tre år, enligt 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 93
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillståndsprocessen består av två faser 
och får vara i högst tre år, enligt följande:

1. Tillståndsprocessen består av två faser 
och den inlämnade ansökan ska beaktas 
av den behöriga myndigheten enligt 
följande prioritet:

Or. en

Ändringsförslag 94
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förfarandet före ansökan, som omfattar 
perioden från tillståndsprocessens 
startdatum och fram till dess att den 

a) Förfarandet före ansökan, som omfattar 
perioden från tillståndsprocessens 
startdatum och fram till dess att den 
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inlämnade ansökan godtas av den behöriga 
myndigheten, får vara i högst två år.

inlämnade ansökan godtas av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 95
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det formella tillståndsförfarandet, som 
omfattar perioden från det att den 
inlämnade ansökan godtas och fram till 
dess att den behöriga myndigheten fattar 
ett övergripande beslut, får vara i högst 
ett år. Denna tidsfrist får förkortas av 
medlemsstaterna om de anser det 
lämpligt.

b) Det formella tillståndsförfarandet, som 
omfattar perioden från det att den 
inlämnade ansökan godtas och fram till 
dess att den behöriga myndigheten fattar 
ett övergripande beslut.

Or. en

Ändringsförslag 96
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast en månad efter 
tillståndsprocessens startdatum i enlighet 
med punkt 1 a ska den behöriga 
myndigheten, i nära samarbete med övriga 
berörda myndigheter, fastställa hur 
omfattande material och hur detaljerad 
information den projektansvarige ska 
skicka in i sin ansökan om ett övergripande 
beslut. När detta fastställs ska den 
checklista som avses i punkt 1 e i bilaga VI 
tjäna som utgångspunkt. För detta 
ändamål ska det anordnas minst ett möte 

2. Den behöriga myndigheten ska i 
enlighet med punkt 1 a i nära samarbete 
med övriga berörda myndigheter, fastställa 
hur omfattande material och hur detaljerad 
information den projektansvarige ska 
skicka in i sin ansökan om ett övergripande 
beslut. När detta fastställs ska den 
checklista som avses i punkt 1 e i bilaga VI 
tjäna som utgångspunkt. För detta 
ändamål ska det anordnas minst ett möte 
mellan den behöriga myndigheten och den 
projektansvarige samt, om den behöriga 
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mellan den behöriga myndigheten och den 
projektansvarige samt, om den behöriga 
myndigheten anser det lämpligt, andra 
berörda myndigheter och intressenter. En 
detaljerad beskrivning av ansökan, som 
ska innehålla resultaten av detta möte, ska 
skickas till den projektansvarige och göras 
tillgänglig för allmänheten senast en 
månad efter mötet.

myndigheten anser det lämpligt, andra 
berörda myndigheter och intressenter. En 
detaljerad beskrivning av ansökan, som 
ska innehålla resultaten av detta möte, ska
skickas till den projektansvarige och göras 
tillgänglig för allmänheten senast en 
månad efter mötet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast tre månader efter 
tillståndsprocessens startdatum i enlighet 
med punkt 1 a ska den behöriga 
myndigheten i nära samarbete med den 
projektansvarige och andra berörda 
myndigheter, och med beaktande av 
resultaten av den verksamhet som bedrivits 
i enlighet med punkt 2, utarbeta ett 
detaljerat schema för tillståndsprocessen 
och åtminstone ange följande:

Den behöriga myndigheten ska i nära 
samarbete med den projektansvarige och 
andra berörda myndigheter, och med 
beaktande av resultaten av den verksamhet 
som bedrivits i enlighet med punkt 2, 
utarbeta ett detaljerat schema för 
tillståndsprocessen och åtminstone ange 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 98
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om tidsfristen för det övergripande 
beslutet löper ut, ska den behöriga 
myndigheten informera den behöriga 

utgår
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gruppen om vilka åtgärder den har 
vidtagit eller ska vidta för att slutföra 
tillståndsprocessen med minsta möjliga 
försening. Gruppen får begära att den 
behöriga myndigheten regelbundet 
rapporterar om vilka framsteg som har 
gjorts i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 99
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tidsfristerna i ovanstående 
bestämmelser ska inte påverka 
skyldigheter som följer av internationell 
lagstiftning eller unionslagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 a
Övervakning av prioritetsstatusen hos 
projekt av gemensamt intresse och 
tillståndsprocessen.
1. Den behöriga myndigheten och de 
berörda nationella myndigheterna ska vid 
gruppens möten rapportera om hur det 
gått med tillståndsförfarandet för projekt 
av gemensamt intresse.
2. Kommissionen ska instifta, organisera 
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och offentliggöra ett pris som ska ges till 
ett begränsat antal behöriga myndigheter 
och deras personal som ett erkännande av 
att de skött tillståndsförfarandena 
exemplariskt i fråga om medverkan från 
berörda intressenters sida samt i fråga om 
utnyttjande av innovativ praxis och 
effektivitet överlag. Nationella och 
gränsöverskridande mekanismer som 
inrättats av medlemsstaterna för utbyte av 
bästa praxis och uppbyggnad av kapacitet 
för tillståndsgivning till 
energiinfrastruktur ska också kunna 
komma i fråga som pristagare.

3. Medlemsstaterna ska inom tio månader 
efter det att denna förordning trätt ikraft 
rapportera till kommissionen och till de 
regionala grupperna om vilka åtgärder 
som vidtagits som ett led i tillämpningen 
av artiklarna 8.3, 8.4, 9.1, 9.2b, 9.3, 9.4 
och 10.1. Kommissionen ska övervaka 
vilka framsteg som görs och, vid behov, 
inom två månader underrätta 
medlemsstaterna om det behövs 
korrigeringsåtgärder.
4. Om inte medlemsstaterna vidtagit de 
åtgärder som förelagts dem inom tre 
månader efter den underrättelse från 
kommissionen som avses i punkt 3, eller 
om den behöriga myndigheten och de 
berörda myndigheterna inom två månader 
inte i enlighet med artikel 9.1 och 9.2b 
uppfyllt sina rapporteringsskyldigheter 
enligt artiklarna 11.6, 11a.1 och 11a.3 
kan kommissionen vidta påföljder mot 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 5. 
5. Kommissionen får i enlighet med 
punkt 4 vägra utbetala finansiellt stöd 
från unionen av det slag som fastställts i 
artikel 15 till projekt som förverkligas på 
den berörda medlemsstatens territorium. 

Or. en

Motivering
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Dröjsmål med tillståndsförfarandena har påtalats som ett stort hinder mot utvecklingen av 
gränsöverskridande infrastruktur. De varade i snitt i tolv år. Eftersom det kan påverka 
tillståndsförfarandena negativt om tidsgränsen på tre år genomdrivs behövs det andra 
positiva och negativa incitament för att den här stora källan till dröjsmål och låsta lägen ska 
kunna åtgärdas. Medlemsstaterna måste se till att föreskrifterna om administration och 
organisation i denna förordning faktiskt följs för att tillståndsprocessen ska gå snabbare och 
resurserna på det nationella planet användas mera effektivt och ändamålsenligt.

Ändringsförslag 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
omfattande samrådsförfarande som minst 
ska inbegripa de organisationer som 
företräder alla berörda intressenter – och, 
om det anses lämpligt, de berörda 
intressenterna själva –, nationella 
tillsynsmyndigheter och andra nationella 
myndigheter.

Or. en

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), 
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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 lång tid.

Ändringsförslag 102
Vladimir Urutchev

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 som 
omfattar hela energisystemet för att 
förbereda varje tioårsplan för 
nätverksutveckling 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, inklusive 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.
Metoden ska tillämpa kriterier, relevanta 
för kostnadsnyttoanalysen, som 
överensstämmer med kriterierna i 
artikel 4.2 och bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6
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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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Byrån ska utan dröjsmål förse 
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.

7. Byrån ska utan dröjsmål förse 
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.

Or. en

Motivering

Förtydligande av vilka beslut som avses.

Ändringsförslag 105
Sabine Wils
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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
och 2 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].

Or. en

Ändringsförslag 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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.

Or. en

Ändringsförslag 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projekt som på ett ändamålsenligt sätt 
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bidrar till energieffektivitet och
integrering av distribuerad förnybar 
elproduktion ska motta minst två 
tredjedelar av det ekonomiska stöd som 
finns tillgängligt för 
energiinfrastrukturprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.

Or. en

Ändringsförslag 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a

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.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Theodoros Skylakakis

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 över fördelarna med en 
integrerad elmarknad, öka förnybara 
energikällors genomslag och möjliggöra 
överföring av energi från förnybara 
energikällor till fastlandet.

Or. en

Ändringsförslag 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.

utgår

Berörda medlemsstater: alla.

Or. en

Ändringsförslag 112
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
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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 som har en hög 
kapacitet för produktion och lagring av 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 113
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Gränsöverskridande koldioxidnät: 
utveckling av infrastruktur för transport 
av koldioxid mellan medlemsstater samt 
till och från angränsande tredjeländer för 
att ge ökad spridning åt avskiljning och 
lagring av koldioxid.

utgår

Berörda medlemsstater: alla.

Or. en

Ändringsförslag 114
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För koldioxid: utgår
a) Särskilda rörledningar, undantaget 
tidigare led i rörledningsnätet, som 
används för att transportera mänskligt 



PE486.154v01-00 58/73 AM\897582SV.doc

SV

genererad koldioxid från mer än en källa, 
det vill säga industrianläggningar 
(inklusive kraftverk) som producerar 
koldioxidgas genom förbränning eller 
andra kemiska reaktioner som inbegriper 
fossila eller icke-fossila kolhaltiga 
föreningar, för slutlig geologisk lagring 
av koldioxid i enlighet med 
direktiv 2009/31/EG.
b) Anläggningar för kondensering och 
buffertlagring av koldioxid för dess vidare 
transport. Detta inbegriper inte 
infrastruktur inom en geologisk 
formation som används för slutlig 
geologisk lagring av koldioxid i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG samt tillhörande 
yt- och injektionsanläggningar.
c) Varje typ av utrustning eller 
anläggning som är nödvändig för att 
systemet i fråga ska fungera ordentligt, 
säkert och effektivt, inklusive skydds-, 
övervaknings- och kontrollsystem.

Or. en

Ändringsförslag 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

(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 och andra berörda 
intressenter, bland annat producenter, 
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kommissionen, byrån och Entso för el. systemansvariga för distributionssystem, 
leverantörer, miljöorganisationer och 
konsumentorganisationer, som berörs av 
någon av prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.

Or. en

Ändringsförslag 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – led 1 – punkt 1

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 som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.

Or. en

Ändringsförslag 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – led 1 – punkt 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 

Vid gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – led 1 – punkt 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.

Or. en

Ändringsförslag 119
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – led 1 – punkt 2

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 

Vid oljetransportprojekt 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 
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berörs av någon av prioriteringarna i 
bilaga I samt kommissionen.

bilaga I samt kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Varje grupp ska, i enlighet med vad 
som anses lämpligt för att genomföra den 
relevanta prioriteringen i bilaga I, bjuda in 
företrädare för nationella förvaltningar, 
tillsynsmyndigheter, projektansvariga, 
systemansvariga för överföringssystem 
från kandidatländer och från potentiella
kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete.

(3) Varje grupp ska, i enlighet med vad 
som anses lämpligt för att genomföra den 
relevanta prioriteringen i bilaga I, bjuda in 
företrädare för nationella förvaltningar, 
tillsynsmyndigheter, projektansvariga, 
miljöskyddsorganisationer, 
systemansvariga för överföringssystem 
från kandidatländer och från potentiella 
kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete.

Or. en

Ändringsförslag 121
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Varje grupp ska, i enlighet med vad 
som anses lämpligt för att genomföra den 
relevanta prioriteringen i bilaga I, bjuda in 
företrädare för nationella förvaltningar, 
tillsynsmyndigheter, projektansvariga, 

(3) Varje grupp ska, i enlighet med vad 
som anses lämpligt för att genomföra den 
relevanta prioriteringen i bilaga I, bjuda in 
företrädare för nationella förvaltningar, 
tillsynsmyndigheter, projektansvariga, 
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systemansvariga för överföringssystem 
från kandidatländer och från potentiella 
kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete.

miljöskyddsorganisationer, 
systemansvariga för överföringssystem 
från kandidatländer och från potentiella 
kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete.

Or. en

Ändringsförslag 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.

Or. en

Ändringsförslag 123
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – led 4
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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 och konsumenter. Gruppen 
får organisera möten eller samråd när det 
är relevant för utförandet av dess 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 124
Vladimir Urutchev

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
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.

(3) För alla projekt av gemensamt intresse 
som efter den 1 augusti 2013 ingår i den 
unionsomfattande företeckningen ska 
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.

Or. en

Ändringsförslag 125
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Bilaga III – led 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I samband med alla unionsomfattande
förteckningar över projekt av gemensamt 

(4) I samband med alla projekt av 
gemensamt intresse som ingår i den
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 126
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga III – led 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Föreslagna koldioxidtransportprojekt 
som faller under kategorin i punkt 4 i 
bilaga II ska läggas fram som en del av en 
plan, framtagen av fler än två 
medlemsstater, för utveckling av 
gränsöverskridande infrastruktur för 
transport och lagring av koldioxid. Den 
ska presenteras för kommissionen av de 
berörda medlemsstaterna eller av enheter 
som utsetts av de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 127
Theodoros Skylakakis

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 

b) Lagring av el: projektet tillför 
lagringskapacitet som möjliggör en årlig 
nettoproduktion av el på minst 
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500 gigawattimmar. 250 megawatts kapacitet och 
250 gigawattimmar/år.

Or. en

Ändringsförslag 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Hållbarhet ska mätas genom 
bedömningar av elnätsinfrastrukturens 
miljökonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hållbarhet ska mätas som ett projekts 
bidrag till att minska utsläppen och främja 
reserver av förnybar energiproduktion 
eller el-till-gas (P2G) samt 
biogastransporter, med beaktande av 
förväntade klimatförändringar.

d) Hållbarhet ska mätas genom 
bedömning av infrastrukturens 
miljökonsekvenser och som ett projekts 
bidrag till att minska utsläppen och främja 
reserver av förnybar energiproduktion 
eller el-till-gas (P2G) samt 
biogastransporter, med beaktande av 
förväntade klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
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Bilaga IV – led 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Hållbarhet ska bedömas på grundval 
av miljöprestanda och effektivitet vid 
överföring och infrastrukturens 
miljökonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Metoden ska baseras på en gemensam 
uppsättning inmatningsdata för unionens 
el- och gassystem under åren n+5, n+10, 
n+15 och n+20, där n är året då analysen 
utförs. Denna datauppsättning ska minst 
omfatta följande:

(1) Metoden ska baseras på en gemensam 
uppsättning inmatningsdata för unionens 
el- och gassystem under åren n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 och n+40, där n är året 
då analysen utförs. Denna datauppsättning 
ska minst omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 132
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Bilaga V – led 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, 

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, 



AM\897582SV.doc 67/73 PE486.154v01-00

SV

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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 133
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Bilaga V – led 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, 
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.

Or. en

Ändringsförslag 134
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Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Datauppsättningen ska återspegla 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning som är i kraft vid tidpunkten 
för analysen. Datauppsättningarna för el 
respektive gas ska vara kompatibla, 
särskilt i fråga om antaganden om priser 
och volymer på varje marknad. 
Datauppsättningen ska utarbetas efter 
formella samråd med medlemsstaterna och 
de organisationer som företräder samtliga 
berörda intressenter. Kommissionen och 
byrån ska i förekommande fall säkerställa 
tillgång till nödvändiga kommersiella 
uppgifter från tredje part.

(2) Datauppsättningen ska återspegla 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning som är i kraft vid tidpunkten 
för analysen. Datauppsättningarna för el 
respektive gas ska vara kompatibla, 
särskilt i fråga om antaganden om priser 
och volymer på varje marknad. 
Datauppsättningen ska utarbetas efter 
formella samråd med medlemsstaterna och 
de organisationer som företräder samtliga 
berörda intressenter, däribland den 
akademiska världen och 
miljöorganisationer, och ska göras 
tillgänglig för allmänheten. 
Kommissionen och byrån ska i 
förekommande fall säkerställa tillgång till 
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nödvändiga kommersiella uppgifter från 
tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5

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 åtminstone 
beakta följande kostnader: 
kapitalomkostnader, drifts- och 
underhållskostnader under projektets 
tekniska livscykel samt kostnader för 
avveckling och avfallshantering, samt 
andra externa miljöeffekter. Metoden ska 
ge vägledning om diskonteringsräntor som 
ska användas för beräkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 137
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5

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.
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.

Or. ro

Ändringsförslag 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Framtida kostnader för nya produktions-
och överföringsinvesteringar under 
projektets tekniska livscykel.

c) Framtida kostnader för nya produktions-
och överföringsinvesteringar under 
projektets tekniska livscykel med framtida 
kostnadsberäkningar som bygger på ett 
framgångsrikt genomförande av unionens 
mål för och väg mot minskad 
kolanvändning i energisystemet.

Or. en

Ändringsförslag 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Nettoförluster eller nettovinster av 
ekosystemtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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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.

Or. en

Motivering

Försörjningstrygghet är en av viktigaste frågorna i detta sammanhang.

Ändringsförslag 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska utbyta sådan 
information som krävs för utarbetandet av 
metoden, bland annat relevanta nät- och 
marknadsmodeller. Alla systemansvariga 
för överförings- och distributionssystem 
som samlar in information åt andra 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska vidarebefordra 
resultaten från datainsamlingen till de 
deltagande systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem. För 
den gemensamma modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten som avses i artikel 12.8 ska de 
inmatningsdata som avses i punkt 1 
omfatta åren n+10, n+20 och n+30, och 
modellen ska möjliggöra en fullständig 
bedömning av de ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade konsekvenserna, särskilt 
genom att inbegripa externa kostnader, 
exempelvis sådana som har att göra med 
utsläpp av växthusgaser och 
konventionella luftföroreningar eller med 
försörjningstrygghet.

(12) Systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska utbyta sådan 
information som krävs för utarbetandet av 
metoden, bland annat relevanta nät- och 
marknadsmodeller. Alla systemansvariga 
för överförings- och distributionssystem 
som samlar in information åt andra 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska vidarebefordra 
resultaten från datainsamlingen till de 
deltagande systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem. För 
den gemensamma modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten som avses i artikel 12.8 ska de 
inmatningsdata som avses i punkt 1 
omfatta åren n+10, n+20, n+30 och n+40, 
och modellen ska omfatta en fullständig 
bedömning av de ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade konsekvenserna, särskilt 
genom att inbegripa externa kostnader, 
exempelvis sådana som har att göra med 
nettoförluster eller nettovinster av 
ekosystemtjänster, utsläpp av växthusgaser 
och konventionella luftföroreningar eller 



PE486.154v01-00 72/73 AM\897582SV.doc

SV

med försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Intressenter som berörs av ett projekt av 
gemensamt intresse, bland annat relevanta 
myndigheter, markägare och medborgare 
som bor i närheten av projektet samt 
allmänheten och dess sammanslutningar, 
organisationer eller grupper ska 
informeras utförligt och höras tidigt och på 
ett öppet sätt som medger insyn. Den 
behöriga myndigheten ska i förekommande 
fall aktivt stödja de insatser som den 
projektansvarige gör.

a) Intressenter som berörs av ett projekt av 
gemensamt intresse, bland annat relevanta 
myndigheter, markägare och medborgare 
som bor i närheten av projektet samt
berörd allmänhet i enlighet med 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning 
av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privata projekt ska informeras 
utförligt och höras tidigt och på ett öppet 
sätt som medger insyn. Den behöriga 
myndigheten ska i förekommande fall aktivt 
stödja de insatser som den 
projektansvarige gör.

Or. lt

Ändringsförslag 143
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De behöriga myndigheterna ska se till 
att offentliga samråd om projekt av 
gemensamt intresse slås ihop om detta är
möjligt. Varje offentligt samråd ska 
omfatta alla ämnesområden som är av 
betydelse för den aktuella etappen i 
förfarandet, och ett ämnesområde av 

b) De behöriga myndigheterna ska se till 
att offentliga samråd om projekt av 
gemensamt intresse slås ihop så mycket 
som möjligt. Varje offentligt samråd ska 
omfatta alla ämnesområden som är av 
betydelse för den aktuella etappen i 
förfarandet, och ett ämnesområde av 
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betydelse för en särskild etapp ska inte tas 
upp i mer än ett offentligt samråd. De 
ämnesområden som tas upp i ett offentligt 
samråd ska anges tydligt i meddelandet om 
det offentliga samrådet.

betydelse för en särskild etapp ska inte tas 
upp i mer än ett offentligt samråd. De 
ämnesområden som tas upp i ett offentligt 
samråd ska anges tydligt i meddelandet om 
det offentliga samrådet.

Or. it


