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Ändringsförslag 12
Franz Obermayr

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 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på fortsatt minskad 
kolanvändning i energisystemet fram till 
2050.

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %1 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020 och samtidigt slå vakt om 
att företagen kan finnas kvar i Europa 
och vara konkurrenskraftiga och erbjuda 
den anställningstrygghet som följer av 
detta. Samtidigt måste unionen i ett längre 
perspektiv förbereda sin infrastruktur på 
fortsatt minskad kolanvändning i 
energisystemet fram till 2050.

____________________

1 Eller 30 % om förhållandena är de rätta.

Or. de

Ändringsförslag 13
Olle Schmidt

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 

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
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mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 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.

mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 202, bl.a. genom att 
sammanlänka regioner med stor kapacitet 
för produktion av förnybar energi och 
stor potential för lagring av el. Samtidigt 
måste unionen i ett längre perspektiv 
förbereda sin infrastruktur på fortsatt 
minskad kolanvändning i energisystemet 
fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 el3 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas4, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät är dock mycket viktiga för 
att säkerställa en konkurrenskraftig och väl 
fungerande integrerad marknad som 
främjar tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling.

(7) Trots att den inre energimarknaden 
existerar rättsligt sett i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el3 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas4, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät, där leverans- och 
produktionsverksamhet klart skilts åt från 
driften av näten, är dock mycket viktiga 
för att säkerställa en konkurrenskraftig och 
väl fungerande integrerad marknad, som 
främjar tillväxt och en hållbar utveckling.

Or. en
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Motivering

Det tredje paketet om avreglering av energimarknaderna utgör en grund för en 
konkurrenskraftig energimarknad i EU. För att det ska gå lättare att genomföra det 
tredje energipaketet och gå vidare i riktning mot en verkligt liberaliserad energimarknad 
runtom i EU måste det via riktlinjerna för de transeuropeiska elnäten ses till att ägandet av 
produktionen respektive leveransverksamheten klart skiljs åt.

Ändringsförslag 15
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I kommissionens meddelande 
”EU:s energipolitik: Samarbete med 
partner utanför våra gränser”1 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.

(10) I kommissionens meddelande 
”EU:s energipolitik: Samarbete med 
partner utanför våra gränser”1 betonas att 
unionen i sina yttre förbindelser måste 
främja utvecklingen av energiinfrastruktur 
för att stödja den socioekonomiska 
utvecklingen utanför sina gränser. Unionen 
bör dock i första hand inom ramen för sin 
politik för yttre förbindelser främja 
sådana energiinfrastrukturprojekt i 
tredjeländer, som bidrar till unionens 
försörjningstrygghet.

Or. de

Ändringsförslag 16
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Med tanke på det brådskande behovet 
av att utveckla energiinfrastruktur måste 
förenklingen av tillståndsförfarandena 
åtföljas av en tydlig tidsfrist för de 
behöriga myndigheternas beslut om 

(24) Med tanke på det brådskande behovet 
av att utveckla energiinfrastruktur måste 
förenklingen av tillståndsförfarandena 
åtföljas av en tydlig tidsfrist för de 
behöriga myndigheternas beslut om 
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projektets konstruktion. Tidsfristen bör 
uppmuntra till större effektivitet vid 
fastställandet och handläggningen av 
förfarandena, och bör under inga 
omständigheter äventyra de höga 
standarderna för miljöskydd och 
allmänhetens medverkan.

projektets konstruktion. Tidsfristen bör 
möjliggöra större effektivitet vid 
fastställandet och handläggningen av 
förfarandena, men bör under inga 
omständigheter vare sig äventyra de höga 
standarderna inom miljöskyddet och 
allmänhetens medverkan eller främja 
vidarebefordran av el från kärnkraft.

Or. de

Ändringsförslag 17
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) På en alltmer integrerad inre 
energimarknad är tydliga och transparenta 
regler för gränsöverskridande 
kostnadsfördelning nödvändiga för att 
påskynda investeringar i 
gränsöverskridande infrastruktur. Vid 
Europeiska rådets möte den 
4 februari 2011 uppmärksammades vikten 
av att främja ett regelverk som är attraktivt 
för investeringar i näten, med tariffer på en 
nivå som överensstämmer med 
finansieringsbehoven och med en lämplig 
kostnadsfördelning för gränsöverskridande 
investeringar, samtidigt som konkurrensen 
och konkurrenskraften förbättras, särskilt 
för den europeiska industrin, och 
konsekvenserna för konsumenterna 
beaktas.

(27) På en alltmer integrerad inre 
energimarknad är tydliga och transparenta 
regler för gränsöverskridande 
kostnadsfördelning nödvändiga för att 
påskynda investeringar i 
gränsöverskridande infrastruktur till nytta 
för Europas näringsliv, inte minst de små 
och medelstora företagen, för vilka höga 
energipriser kan bli ett allvarligt hinder, 
och till nytta för Europas konsumenter.
Vid Europeiska rådets möte den 
4 februari 2011 uppmärksammades vikten 
av att främja ett regelverk som är attraktivt 
för investeringar i näten, med tariffer på en 
nivå som överensstämmer med 
finansieringsbehoven och med en lämplig 
kostnadsfördelning för gränsöverskridande 
investeringar, samtidigt som konkurrensen 
och konkurrenskraften förbättras, särskilt 
för den europeiska industrin och för de 
små och medelstora företagen, och 
konsekvenserna för konsumenterna 
beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Projektet är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt bärkraftigt och kommer 
varken att inkräkta på slutförbrukarnas 
möjligheter att få energi till överkomliga 
priser eller snedvrida den lojala 
konkurrensen mellan marknadens 
aktörer. 

Or. en

Ändringsförslag 19
Konstantinos Poupakis

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, 
eller genom att det syftar till att 
sammanlänka öar och avlägsna regioner 
med centrala regioner inom unionen.

Or. el

Ändringsförslag 20
Olle Schmidt

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

– Driftskompatibilitet och säker 
systemdrift.

– Driftskompatibilitet, säker systemdrift 
och försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 21
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Ändringsförslag 22
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fungerande marknad och kundservice. – Fungerande marknad och kundservice,
särskilt för hushållen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fungerande marknad och kundservice. – Fungerande marknad och kundservice,
särskilt för hushållen och de små och 
medelstora företagen.

Or. en

Ändringsförslag 24
Sandra Kalniete

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 
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 och till deras situation,
varvid hänsynstagandet särskilt ska 
inriktas på hushållen, samt den årliga 
energiförbrukningen och andelen 
energiproduktion från icke-reglerbara 
källor i användarnas geografiska område.

Or. en

Ändringsförslag 25
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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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 
samförstånd med berörda medlemsstater,
utse en europeisk samordnare för en 
tidsperiod på upp till ett år och med 
möjlighet till förlängning två gånger.

Or. el

Ändringsförslag 26
Olle Schmidt

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 
allmänheten har obehindrad och lätt 
tillgång till.

Or. en

Ändringsförslag 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 

1. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1 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 
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förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa].

förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa].

Projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 2 i bilaga II 
ska vara berättigade till unionens 
finansiella stöd i form av bidrag för 
studier och arbeten samt 
finansieringsinstrument i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], 
om projekten förverkligas inom de delar 
av gasinfrastruktursektorerna på vilka 
föreskrifterna om åtskillnad i 
direktiv 2009/73/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för 
naturgas tillämpas, vilket också ska gälla i 
de medlemsstater där undantag tillämpas i 
detta hänseende.

Or. en

Motivering

Det tredje paketet om energiliberalisering måste ovillkorligen genomföras, framför allt för 
gasmarknadens del, och likaså måste det ses till att verksamheten med att producera 
respektive leverera gas skiljs åt och att de nuvarande monopolnäten delas upp. Detta kan 
underlättas om man ställer upp som förutsättning att endast sådana projekt av gemensamt 
intresse som utförs i gasinfrastruktursektorer i medlemsstaterna där ägandet effektivt åtskilt 
ska vara berättigade till unionens finansiella stöd.

Ändringsförslag 28
Olle Schmidt

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 

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 
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förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa].

förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa], varvid dock privat 
finansiering, eller finansiering från de 
berörda ekonomiska aktörernas sida 
kommer att vara den främsta 
finansieringskällan.

Or. en

Ändringsförslag 29
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I el- och gassektorerna: hur graden av 
sammanlänkning mellan medlemsstaterna 
utvecklats och hur detta har slagit igenom 
på energipriserna, samt antalet avbrott 
som konstaterats i nätsystemen, orsakerna 
till dem och kostnaderna för dem.

(c) I el- och gassektorerna: hur graden av 
sammanlänkning mellan medlemsstaterna 
utvecklats och hur detta har slagit igenom 
på energipriserna för konsumenter och 
företag i unionen, särskilt små och 
medelstora företag, samt antalet avbrott 
som konstaterats i nätsystemen, orsakerna 
till dem och kostnaderna för dem.

Or. en

Ändringsförslag 30
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanlänkningar av isolerade öars 
elsystem med fastlandet för att integrera 
elmarknaden, öka förnybara 
energikällors genomslag och möjliggöra 
överföring av energi från förnybara 
energikällor till fastlandet.

Or. el
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Ändringsförslag 31
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Konkurrens med avseende på olika 
operatörers marknadsinflytande och 
priskonvergens mellan olika 
medlemsstater.

(a) Konkurrens med avseende på olika 
operatörers marknadsinflytande och 
priskonvergens mellan olika 
medlemsstater, särskilt i fråga om de 
priser som påverkar hushållen.

Or. en

Ändringsförslag 32
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Konkurrens med avseende på olika 
operatörers marknadsinflytande och 
priskonvergens mellan olika 
medlemsstater.

(a) Konkurrens med avseende på olika 
operatörers marknadsinflytande och 
priskonvergens mellan olika 
medlemsstater, särskilt i fråga om de 
priser som påverkar hushållen.

Or. en


