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Ändringsförslag 115
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 172,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 172 och 194,

Or. en

Ändringsförslag 116
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
resolution av den 5 juli 2011 om 
prioriteringar för energiinfrastruktur för 
2020 och framåt (2011/2034(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 117
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 26 mars 2010 godkände 
Europeiska rådet kommissionens förslag 
om att inleda den nya strategin 

(1) Den 26 mars 2010 godkände 
Europeiska rådet kommissionens förslag 
om att inleda den nya strategin 
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Europa 2020. En av prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin* är hållbar tillväxt, 
som ska uppnås genom främjande av en 
resurseffektivare, grönare och 
konkurrenskraftigare ekonomi. Strategin 
lyfter fram energiinfrastrukturer som en 
del av flaggskeppsinitiativet ”Ett 
resurseffektivt Europa” genom att 
understryka behovet av att så snabbt som 
möjligt uppgradera Europas energinät och 
sammanlänka dem på kontinental nivå, 
vilket är särskilt viktigt för att integrera 
förnybara energikällor.

Europa 2020. En av prioriteringarna i 
Europa 2020-strategin1 är hållbar tillväxt, 
som ska uppnås genom främjande av en 
resurseffektivare, mer hållbar och 
konkurrenskraftigare ekonomi. Strategin 
lyfter fram energiinfrastrukturer som en 
del av flaggskeppsinitiativet ”Ett 
resurseffektivt Europa” genom att 
understryka behovet av att så snabbt som 
möjligt uppgradera Europas energinät och 
sammanlänka dem på kontinental nivå, 
vilket är särskilt viktigt för att integrera 
förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 118
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Vid Europeiska rådets möte i 
Barcelona den 15–16 mars 2002 
uppställdes som mål för samtliga 
medlemsstater en sammankopplingsnivå 
på minst 10 % av deras befintliga 
produktionskapacitet. Detta mål har inte 
uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 119
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I Europaparlamentets och rådets (4) Enligt artikel 171 i fördraget om 
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beslut nr 1364/2006/EG av den 
6 september 2006 fastställs riktlinjer för 
transeuropeiska energinät*. Målet med 
dessa riktlinjer (TEN-E) är att stödja 
fullbordandet av EU:s inre energimarknad 
och att samtidigt uppmuntra en rationell 
produktion, transport, distribution och 
användning av energiresurser, minska 
isoleringen av mindre gynnade områden 
och öregioner, trygga och diversifiera 
EU:s energiförsörjning, även genom 
samarbete med tredjeländer, samt bidra till 
hållbar utveckling och skydd av miljön.

Europeiska unionens funktionssätt är en 
av målsättningarna för de 
transeuropeiska energinätverken att 
uppnå målen i artikel 170 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
I detta avseende bör hänsyn tas till
Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1364/2006/EG av den 
6 september 2006 fastställs riktlinjer för 
transeuropeiska energinät1. Målet med 
dessa riktlinjer (TEN-E) är att stödja 
fullbordandet av EU:s inre energimarknad 
och att samtidigt uppmuntra en rationell 
produktion, transport, distribution och 
användning av energiresurser, minska 
isoleringen av mindre gynnade områden 
och öregioner, trygga och diversifiera 
EU:s energiförsörjning, även genom 
samarbete med tredjeländer, samt bidra till 
hållbar utveckling och skydd av miljön.

Or. en

Motivering

I beslut nr 1364/2006/EG fastställdes att minskad isolering av mindre gynnade områden och 
öregioner samt ekonomisk och social sammanhållning utgjorde en tydlig målsättning för 
TEN-strategin. Detta bör också vara fallet i den nya förordningen som dessutom bör 
tydliggöra att infrastrukturinitiativet ingår i och är i överensstämmelse med EU-fördragets 
mål.

Ändringsförslag 120
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1364/2006/EG av den 
6 september 2006 fastställs riktlinjer för 
transeuropeiska energinät*. Målet med 
dessa riktlinjer (TEN-E) är att stödja 
fullbordandet av EU:s inre energimarknad 
och att samtidigt uppmuntra en rationell 
produktion, transport, distribution och 
användning av energiresurser, minska 

(4) I Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1364/2006/EG av den 
6 september 2006 fastställs riktlinjer för 
transeuropeiska energinät1. Målet med 
dessa riktlinjer (TEN-E) är att stödja 
fullbordandet av EU:s inre energimarknad 
och att samtidigt uppmuntra en rationell 
produktion, transport, distribution och 
användning av energiresurser, minska 
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isoleringen av mindre gynnade områden 
och öregioner, trygga och diversifiera 
EU:s energiförsörjning, även genom 
samarbete med tredjeländer, samt bidra till
hållbar utveckling och skydd av miljön.

isoleringen av mindre gynnade områden 
och öregioner, trygga och diversifiera 
EU:s energiförsörjning, energikällor och 
transportvägar även genom samarbete 
med tredjeländer, samt bidra till hållbar 
utveckling och skydd av miljön.

Or. en

Ändringsförslag 121
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen 
förbereda sin infrastruktur på fortsatt
minskande kolanvändning baserad på 
förnybara energikällor fram till 2050.
Rollen för fossila bränslen måste minskas 
och måste sänkas till nästan noll fram till 
2050 så att minskningen på 95 % av 
växthusgasutsläppen kan uppnås. 
Andelen förnybar energi i energimixen 
måste gradvis öka till 95 % fram till 2050
genom användning av mellanliggande 
målsättningar på 45 % fram till 2020 och 
70 % fram till 2040.

Or. nl



AM\898891SV.doc 7/93 PE487.726v01-00

SV

Ändringsförslag 122
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %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, vilket är i linje med Europeiska 
rådets mål att fram till 2050 minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
under nivåerna 1990.

Or. en

Ändringsförslag 123
Marita Ulvskog

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 

(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 
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energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %*, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %* och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på fortsatt minskad 
kolanvändning i energisystemet fram till 
2050.

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
förbereda sin infrastruktur på fortsatt 
minskad kolanvändning i energisystemet 
fram till 2050, vilket är i linje med 
Europeiska rådets mål att fram till 2050 
minska utsläppen av växthusgaser med 
80–95 % under nivåerna 1990.

Or. en

Ändringsförslag 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %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. Alla dessa mål gör en framtida 
sammankoppling av EU:s elnät och 
huvudkraftledningar över långa distanser 
till en prioritet i energiinfrastrukturen.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att förverkliga målsättningarna 
för minskningen av växthusgaser och 
förnybar energi fram till 2020 och fram 
till 2050, och även för att bygga upp ett 
hållbart, konkurrenskraftigt, säkert, 
kontinuerligt och betalbart energisystem 
är det viktigt med energieffektivitet. En 
minskning av energiförbrukningen med 
20 % fram till 2020 och 40 % fram till 
2050, bör fastställas med hjälp av 
bindande målsättningar.

Or. nl

Motivering

Energieffektivitet är det snabbaste och billigaste sättet att minska energiförbrukningen. 
Energieffektivitet har dessutom en positiv effekt på infrastrukturinvesteringarna med hänsyn 
till att ingen infrastruktur behöver anläggas för energi som inte används.

Ändringsförslag 126
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Energieffektiviteten är ett väsentligt 
instrument för att uppnå en hållbar 
framtid i energihänseende samt minska 
framtida behov att investera inom 
området infrastruktur.

Or. es
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Ändringsförslag 127
András Gyürk

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 el* och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas*, 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 el1 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas2, är den 
fortfarande splittrad på grund av de
otillräckliga sammanlänkningarna mellan 
nationella energinät och det bristfälliga 
utnyttjandet av den befintliga 
energiinfrastrukturen som en följd av att 
medlemsstaterna inte i tillräcklig 
utsträckning har genomfört dessa 
åtgärder. Strikt nationell tillämpning av 
reglerna samt förekomsten av väl 
fungerande, EU-omfattande integrerade 
nät är dock mycket viktiga för att uppnå ett 
optimalt utnyttjande av 
infrastrukturtillgångarna och att 
säkerställa en konkurrenskraftig och väl 
fungerande integrerad marknad som 
främjar tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Trots att den inre energimarknaden (7) Trots att den inre energimarknaden 
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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* och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas*, 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.

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 el1 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas2, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät, eftersom 
medlemsstaterna inte har uppnått det mål 
som uppställdes av Europeiska rådet 2002 
och 2007, d.v.s. att uppnå minst 10 % 
sammankoppling av el- och gasnäten.
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.

Or. en

Ändringsförslag 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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 el* och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas*, 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 

(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 el1 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas2, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät med ett effektivt 
åtskiljande av energiförsörjning och 
energiproduktion från nätverksamheten, 
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fungerande integrerad marknad som 
främjar tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling.

är dock mycket viktiga för att säkerställa 
en konkurrenskraftig och väl fungerande 
integrerad marknad som främjar tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling.

Or. en

Motivering

Det tredje paketet om liberalisering av energimarknaden är en grundval för en 
konkurrenskraftig energimarknad i EU. För att underlätta genomförandet av det tredje 
energipaketet och gå mot en verkligt liberaliserad energimarknad i hela EU är det 
nödvändigt att via TEN-E-riktlinjerna se till att ägandet av produktionen respektive 
leveranserna effektivt åtskiljs.

Ändringsförslag 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Endast genom ett system för 
energiinfrastruktur, i vilket både de 
östliga och de västliga EU-länderna är 
fullt integrerade, kan vi garantera säker 
energiförsörjning inom alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 131
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(7a) Unionens interna rörledningsnät 
kräver större integrering av de västra, 
östra och sydöstra delarna i syfte att 
trygga försörjningen i hela unionen.
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Or. ro

Ändringsförslag 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, 
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Vikten av att använda smarta nät för att 
uppnå unionens energipolitiska mål har 
bekräftats i ett meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén med titeln 
”Smarta nät: från innovation till 
utbyggnad”*.

(9) Vikten av att använda smarta nät för att 
uppnå unionens energipolitiska mål har 
bekräftats i ett meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén med titeln 
”Smarta nät: från innovation till 
utbyggnad”1. Kommissionen bör lägga 
fram ett specifikt förslag om utveckling av 
smarta nät för att kunna dra full nytta av 
befintliga synergier mellan 
infrastrukturer på energi- och 
telekommunikationsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 133
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Energilagring och anläggningar för 
mottagning, lagring och återförgasning 
av flytande naturgas eller dekompression
(LNG) och komprimerad naturgas (CNG) 
får en allt större roll i association med 
uppkomsten av en europeisk 
energiinfrastruktur. En snabb utbyggnad
av sådan energiinfrastruktur är önskvärd
och en viktig del av en helhetssyn samt av
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en fungerande nätverksinfrastruktur. När 
det gäller finansieringen föreligger 
begränsningar för sådana 
projektkategorier som konkurrerar med 
varandra.
Konkurrensen vad gäller konstruktion 
och drift av pumpkraftverk får inte 
hindras genom nätavgifter, vilka likställer 
dessa anläggningar med slutanvändare. 
Negativa effekter av sådana belastningar 
bör elimineras.

Or. de

Motivering

Die Finanzierung von Investitionskosten von Stromspeichern durch 
Übertragungsnetzbetreiber mit dem höchsten Projektnutzen  widerspricht dem 
grundsätzlichen Design des europäischen Binnenmarktes und sollte daher verworfen werden. 
Gleiches gilt für Gasspeicher sowie LNG- und CNG-Anlagen. Pumpspeicherkraftwerke sind 
keine Letztverbraucher. Investitionen in Pumpspeicherkraftwerke und der Fortbetrieb 
bestehender Anlagen sollten deshalb wettbewerbskonform durch die Befreiung von Entgelten 
angereizt werden, die Letztverbrauchern auferlegt werden.

Ändringsförslag 134
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I kommissionens meddelande 
”EU:s energipolitik: Samarbete med 
partner utanför våra gränser”* 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 främja infrastrukturprojekt som 
sammanlänkar unionens energinät med 
energinäten i tredjeländer, särskilt 
grannländer och länder med vilka unionen 
inlett särskilt energisamarbete, som t.ex. 
axeln Afrika–Spanien–Frankrike så som 
den beskrivs i det europeiska 
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energiprogrammet för återhämtning.

Or. en

Motivering

Projekt som bör prioriteras är konkreta projekt som redan har beskrivits i andra lagförslag, 
t.ex. TEN-E-riktlinjerna, och i Europaparlamentets och rådets återhämtningsplan (förordning
(EG) nr 663/2009 av den 13 juli 2009 som fastställer ett program för stöd till ekonomisk 
återhämtning genom beviljande av gemenskapsbidrag till projekt på energiområdet).

Ändringsförslag 135
Werner Langen

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,
p.g.a. en snabbare och mer omfattande
utveckling av förnybara energikällor samt
målet att uppnå unionens mål att före 
2020 minska utsläppen av växthusgaser
med 20 % för att förbättra
energieffektiviteten med 20 % och öka
andelen förnybar energi i
energiförbrukningen till 20 %, och detta i 
kombination med det brådskande behovet 
av att genomföra den prioriterade 
energiinfrastrukturen gör att det krävs nya 
sätt att reglera och finansiera 
energiinfrastruktur, särskilt 
gränsöverskridande sådan.

Or. de

Ändringsförslag 136
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 137
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I sin rapport till rådet (energi) i 
juni 2011 (SEC(2011)0755) har 
kommissionen uppskattat de 
sammanlagda behoven av investeringar i 
energiinfrastrukturer av europeisk 
betydelse fram till 2020 till omkring 
200 miljarder euro, fördelade på omkring 
140 miljarder euro för överföringssystem 
för högspänningsel, både till lands och till 
havs, för lagring och för smarta 
nätinstallationer på överförings- och 
distributionsnivån samt till omkring 
70 miljarder EUR för rörledningar för 
överföring av gas under högt tryck. 
Denna skillnad i investeringsbehov bör 
leda till att minst två tredjedelar av den 
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summa som är tillgänglig för 
elinfrastruktur bör öronmärkas för el i 
den budget som gäller för fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Or. en

Motivering

Kommissionen har tydligt angett att den största delen av de investeringar som behövs ligger 
inom elinfrastrukturen – såväl på överförings- som på distributionsnivå. Detta bör beaktas 
tillräckligt vid avgöranden om stödberättigande inom ramen för denna förordning med 
riktlinjer. 

Ändringsförslag 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För investeringsbehoven som 
kommissionen i juni 2011 beräknade till 
200 miljarder euro, är en del på cirka 
140 miljarder till för investeringar i 
elanläggningar och en del på cirka 
70 miljarder är för investeringar i gas. 
Fördelningen av de ekonomiska medlen 
till stödberättigade projekt ska stå i 
proportion till dessa investeringsbehov. I 
ljuset av detta måste minst två tredjedelar 
av det ekonomiska stödet reserveras för 
elprojekt.

Or. nl

Ändringsförslag 139
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Den ökande tekniska komplexiteten 
i den nya energimixen, beroende på 
betydande tillskott från icke-reglerbara
förnybara energikällor under kort tid, har 
ökat risken för brist på samordning och 
även risken för strömavbrott och bortfall 
av förnybar energi i nät där elen kommer 
från många olika energikällor. Man 
skulle kunna dra lärdom av de 
erfarenheter som gjorts av Federal 
Energy Regulatory Commission i 
Förenta staterna och tillämpa en nära 
samordning av el- och gassystemen på 
både regional nivå och unionsnivå för att 
samla information om 
gränsöverskridande energiutbyte i realtid. 
Detta skulle kunna bli ett viktigt redskap 
för nationella energitillsynsmyndigheter, 
för systemansvariga för överföringssystem 
och för byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och 
kommissionen och generera information 
som är nödvändig för att planera och 
driva infrastrukturnät effektivt. Byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör avge 
förslag till kommissionen om utformning 
och genomförande av lämplig 
operationell samordning i realtid av den 
europeiska energiinfrastrukturen. 
Kommissionen bör samråda om dessa 
förslag med alla berörda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Den ökande tekniska komplexiteten 
i den nya energimixen, beroende på 
betydande tillskott från förnybara 
energikällor under kort tid, har ökat 
risken för brist på samordning och även 
risken för strömavbrott i nät där elen 
kommer från många olika energikällor. 
En nära samordning av el- och 
gassystemen på både regional nivå och 
unionsnivå för att samla information om 
gränsöverskridande energiutbyte i realtid 
skulle kunna bli ett viktigt redskap för 
nationella energitillsynsmyndigheter, för 
systemansvariga för överföringssystem, 
för byrån och för kommissionen och 
generera information som är nödvändig 
för att planera och driva infrastrukturnät 
effektivt. Det europeiska nätverket för 
systemansvariga för överföringssystem för 
el (ENTSO-E) och för gas (ENTSO-G) 
bör avge förslag till kommissionen om 
utformning och genomförande av lämplig 
operationell samordning i realtid av den 
europeiska energiinfrastrukturen och 
därvid ta hänsyn till olika regionala 
operationella krav. 

Or. en

Motivering

Samordningen av drift av överföringssystem i realtid och det rättsliga ansvaret för säker 
försörjning och säker drift måste garanteras av medlemsstaterna och deras 
överföringssystem. De mycket stora skillnaderna i fråga om operationella krav på 
överföringssystemen måste beaktas. Vidare finns det tillräckligt många svårigheter vad gäller 
styrning och ägande av överföringssystem för att motivera EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 141
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att man ska kunna efterleva den 
solidaritetsprincip som styr unionens 
energipolitik och som avses i artikel 194 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör man eftersträva en 
balanserad utveckling av alla europeiska 
regioner vid prioriteringen och 
genomförandet av projekt inom 
infrastrukturerna för överföring av el, gas 
och olja samt för anläggningar för 
transport och lagring av koldioxid.

Or. en

Ändringsförslag 142
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Europaparlamentet noterar den 
viktiga roll som spelas av byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter när det gäller 
att säkerställa ett transeuropeiskt 
perspektiv på den utveckling av 
infrastruktur som främjas av denna 
lagstiftning. Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör få 
tillräckligt stora anslag för att kunna 
utföra detta viktiga uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 143
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Efter nära samråd med alla 
medlemsstater och intressenter har 
kommissionen ringat in tolv strategiska 
transeuropeiska prioriteringar för 
energiinfrastruktur vars genomförande 
fram till 2020 är av avgörande vikt för att 
nå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål. Dessa prioriteringar sträcker sig över 
olika geografiska regioner och tematiska 
områden inom överföring och lagring av 
el, överföring och lagring av gas, 
infrastruktur för flytande eller 
komprimerad naturgas, koldioxidtransport
samt oljeinfrastruktur.

(14) Efter nära samråd med alla 
medlemsstater och intressenter har 
kommissionen ringat in tolv strategiska 
transeuropeiska prioriteringar för 
energiinfrastruktur vars genomförande 
fram till 2020 är av avgörande vikt för att 
nå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål. Dessa prioriteringar sträcker sig över 
olika geografiska regioner och tematiska 
områden inom överföring och lagring av 
el, överföring och lagring av gas, 
infrastruktur för flytande eller 
komprimerad naturgas samt 
oljeinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 144
Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Energilagring, liksom LNG- och 
CNG-anläggningar i en transeuropeisk
energiinfrastruktur, är särskilt viktigt för 
att säkerställa leverans och distribution av
lagrad energi. Den snabba utbyggnaden 
av denna energilagring är därför en viktig
del i en fungerande nätinfrastruktur.
Konkurrensen vad gäller konstruktion 
och drift av pumpkraftverk får inte 
hindras genom nätavgifter, då dessa 
anläggningar är likställda 
slutkonsumenter.

Or. de
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Ändringsförslag 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Trots Europeiska unionens 
ansträngningar att påskynda utvecklingen 
och spridningen av avskiljning och 
lagring av koldioxid, är det inte motiverat 
med en separat tilldelning av bidrag för 
koldioxidupptagning och lagertransport 
och lagerinfrastruktur i denna 
förordning, eftersom det inte kommer att 
finnas någon kommersiellt användbar 
teknik för avskiljning och lagring av 
koldioxid utbyggd före 2020.

Or. en

Ändringsförslag 146
András Gyürk

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.

Or. en
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Motivering

Förfarandet vid den tioåriga nätutvecklingsplanen (TYNDP) bör vara öppet och flexibelt så 
att denna kan införliva projekt av gemensamt intresse vilka föreslagits av de regionala 
grupperna.

Ändringsförslag 147
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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 långsiktiga klimat- och
energipolitiska målen, samtidigt som man
beaktar slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 4 februari 
avseende behovet av att integrera perifera 
energimarknader.

Or. en

Ändringsförslag 148
Ioan Enciu

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 

(15) Projekt av gemensamt intresse bör 
identifieras på grundval av gemensamma, 
transparenta och objektiva kriterier utifrån 
sitt bidrag till de energipolitiska målen.
Föreslagna projekt för el och gas bör 
särskilt beakta slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 4 februari 
avseende behovet av att integrera perifera 
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Europeiska rådets möte den 4 februari 
avseende behovet av att integrera perifera 
energimarknader.

energimarknader.

Or. en

Ändringsförslag 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

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 främja investering i 
förnybara energikällor och säkra och 
hållbara lågenergitekniker.

Or. en

Ändringsförslag 150
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

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 

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

tillgängliga tioåriga nätutvecklingsplanen. 
Denna plan bör särskilt beakta 
slutsatserna från Europeiska rådets möte 
den 4 februari avseende behovet av att 
integrera perifera energimarknader.

Or. en

Ändringsförslag 151
Jolanta Emilia Hibner

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 befintliga 
regionala samarbetsstrukturer för 
nationella tillsynsmyndigheter och 
systemansvariga för överföringssystem 
samt andra strukturer som inrättats av 
medlemsstaterna och kommissionen.

(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 bygga på befintliga 
regionala samarbetsstrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, 
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 16
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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 befintliga 
regionala samarbetsstrukturer för 
nationella tillsynsmyndigheter och 
systemansvariga för överföringssystem 
samt andra strukturer som inrättats av 
medlemsstaterna och kommissionen.

(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 utan 
att undergräva befintliga regionala 
initiativ. 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 
medlemsstaterna och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I syfte att efterleva artikel 172 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör regionala grupper 
inrättas, som bör ha till uppgift att föreslå 
projekt av gemensamt intresse som 
medlemsstaterna sedan kan godkänna. För 
att säkerställa bred konsensus bör dessa 
regionala grupper garantera nära 
samarbete mellan medlemsstater, 
nationella tillsynsmyndigheter, projektens 
initiativtagare och övriga berörda parter. 
Samarbetet bör i möjligaste mån utgå från
det befintliga regionala samarbetet mellan 
nationella tillsynsmyndigheter och de 

(16) I syfte att efterleva artikel 172 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör regionala grupper 
inrättas, som bör ha till uppgift att föreslå 
projekt av gemensamt intresse som 
medlemsstaterna sedan kan godkänna. För 
att säkerställa bred konsensus bör dessa 
regionala grupper garantera nära 
samarbete mellan medlemsstater, 
nationella tillsynsmyndigheter, projektens 
initiativtagare och övriga berörda parter. 
Samarbetet bör i möjligaste mån bygga på
det befintliga regionala samarbetet mellan 
nationella tillsynsmyndigheter och de 
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systemansvariga för överföringssystem och 
andra samarbetsstrukturer på regional 
nivå som inrättats av medlemsstaterna och 
kommissionen.

systemansvariga för överföringssystem och 
andra samarbetsstrukturer på regional 
nivå som inrättats av medlemsstaterna och 
kommissionen.

Or. en

Motivering

För att garantera att det skapas en ram med tydliga behörigheter bör de regionala grupperna 
stödja sig på den erfarenhet som vunnits av pågående initiativ men bör inte integreras med 
dem.

Ändringsförslag 154
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den unionsomfattande förteckningen
över projekt av gemensamt intresse 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) Den unionsomfattande förteckningen
över projekt av gemensamt intresse 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, vid valet av 
projekt, bör respektera öppenhets- och 
objektivitetsprinciperna. 
Medlemsstaternas rätt att godkänna 
projekt av gemensamt intresse är säkrad i 
enlighet med fördraget. I den händelse 
medlemsstater vägrar projekt av 
gemensamt intresse på sitt territorium,
måste en sådan vägran vara vederbörligen 
motiverad. Det slutgiltiga beslutet bör
emellertid förbli i medlemsstaternas 
händer inom deras regionala grupper. 
Enligt analysen i den medföljande 
konsekvensbedömningen uppskattas antalet 
sådana projekt av gemensamt intresse till 
ett hundratal på elområdet och runt femtio 
på gasområdet.
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Or. en

Ändringsförslag 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den unionsomfattande förteckningen
över projekt av gemensamt intresse 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) Den unionsomfattande förteckningen
över projekt av gemensamt intresse bör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till genomförandet av de 
strategiska prioriteringarna för korridorer 
och områden för energiinfrastruktur och 
har en betydande inverkan på unionens 
klimat- och energimål. 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 156
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den unionsomfattande förteckningen
över projekt av gemensamt intresse bör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till de strategiska 
prioriteringarna för korridorer och 

(17) Den unionsomfattande förteckningen
över projekt av gemensamt intressebör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till de strategiska 
prioriteringarna för korridorer och 
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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.

områden för energiinfrastruktur. Detta gör 
att beslut om vilka projekt som ska tas upp 
i förteckningen bör fattas av kommissionen 
enligt resultaten av 
kostnadsnyttoanalyserna, 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 157
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Varje projekt som uppfyller 
kriterierna för ett projekt av gemensamt 
intresse och som inte inkluderats i de 
tioåriga nätutvecklingsplanerna bör alltid 
även beaktas i identifikationsprocessen av 
de regionala grupperna.

Or. en

Motivering

Dylika projekt skulle kunna ge upphov till större och artificiellt skapade finansrisker på grund 
av att de inte ingår i några tioåriga nätutvecklingsplaner och därmed underkastas skev 
konkurrens som leder till marknadsstörningar, samtidigt som de skulle visa sig relevanta och 
erforderliga för genomförandet av prioriterade korridorer för energiinfrastrukturer och 
fullbordandet av EU:s energimål, så som dessa fastställts i denna förordning.

Ändringsförslag 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Projekt av gemensamt intresse bör 
genomföras så fort som möjligt samt 
övervakas och utvärderas noga, samtidigt 
som den administrativa bördan för de 
projektansvariga bör minimeras. 
Kommissionen bör utse europeiska 
samordnare för projekt med särskilda 
svårigheter.

(18) Projekt av gemensamt intresse bör 
genomföras så fort som möjligt samt 
övervakas och utvärderas noga, samtidigt 
som den administrativa bördan för de 
projektansvariga bör minimeras. 
Kommissionen bör utse europeiska 
samordnare för projekt som passerar den 
treåriga tidsgränsen eller möter särskilda 
svårigheter.

Or. en

Ändringsförslag 159
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Projekt av gemensamt intresse bör 
genomföras så fort som möjligt samt 
övervakas och utvärderas noga, samtidigt 
som den administrativa bördan för de 
projektansvariga bör minimeras. 
Kommissionen bör utse europeiska 
samordnare för projekt med särskilda 
svårigheter.

(18) Projekt av gemensamt intresse bör 
genomföras så fort som möjligt samt 
övervakas och utvärderas noga, samtidigt 
som den administrativa bördan för de 
projektansvariga bör minimeras. 
Kommissionen bör utse europeiska 
samordnare enligt överenskommelse med 
de medlemsstater som berörs av projekt 
med särskilda svårigheter.

Or. en

Ändringsförslag 160
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 20
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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. Behovet bör 
understrykas av att i enlighet med 
projektens större eller mindre vikt och i 
kostnadseffektivitetens intresse identifiera 
var infrastrukturer kan begränsas till ett 
minimum genom energieffektiva åtgärder 
där befintlig nationell och 
gränsöverskridande infrastruktur kan 
uppgraderas eller moderniseras och var 
ny infrastruktur krävs och kan byggas 
jämsides med befintlig energi- eller 
transportinfrastruktur.

Or. en

Motivering

Överflödigt: refererar till regler i befintlig och välkänd lagstiftning och det faktum att 
medlemsstaterna måste rätta sig efter detta. När referens görs till allmänhetens intresse, bör 
även möjligheten till kostnadseffektiva åtgärder och sammanhängande energiplanering 
betonas.

Ändringsförslag 161
Werner Langen

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. Regionala och 
nationella projekt kan också behandlas 
med samma prioritet, om integrationen av 
förnybar energi samt konkurrensen 
därmed säkerställs. Detta inkluderar även 
projekt med tredjeländer (t.ex. Schweiz).
De behöriga myndigheterna bör betrakta 
dem som projekt av allmänintresse. Projekt 
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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.

Or. de

Ändringsförslag 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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 
om de anses vara av väsentligt 
allmänintresse och uppfyller alla villkor i 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG.
Dessutom uppmanas medlemsstaterna att
också tillämpa bestämmelserna för 
handläggning av projekt av gemensamt 
intresse på projekt av nationellt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 163
Ioan Enciu

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 

(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 
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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.

tydligt 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.

Or. en

Ändringsförslag 164
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den största delen av tidsbegränsningen för genomförandet av en ny infrastruktur kan anses 
bero på den period av tillstånd och bemyndiganden som ligger utanför initiativtagarens och 
operatörens kontroll. Processen blir än mer komplex när kompetenser inom detta område 
fördelas mellan olika administrativa instanser, inklusive regionala och lokala. Sammanföring
kommer att påskynda processen medan samordning endast kommer att utgöra en ofullgången 
lösning och inte innebära ett slut på problemet.

Ändringsförslag 165
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Inrättandet av en enda behörig 
myndighet på nationell nivå som 
sammanför eller samordnar alla 

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

(”gemensam kontaktpunkt”) bör minska 
komplexiteten, öka effektiviteten och 
insynen samt främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Den största delen av tidsbegränsningen för genomförandet av en ny infrastruktur kan anses 
bero på den period av tillstånd och bemyndiganden som ligger utanför initiativtagarens och 
operatörens kontroll. Om de europeiska institutionerna behåller lagstiftningens garantier 
kommer det att kunna införa ett enhetligt och effektivt förfarande med en enda samordnare 
och stränga tidsgränser för berörda administrativa enheter. 

Ändringsförslag 166
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Dessutom uppmanas 
medlemsstaterna att tillämpa 
bestämmelserna i tillståndsförfarandet för 
projekt av gemensamt intresse även på
andra projekt när detta är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Dessutom uppmanas 
medlemsstaterna att tillämpa 
bestämmelserna i 
tillståndsgivningsförfaranden för projekt 
av gemensamt intresse även på projekt av 
nationellt intresse.
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Or. en

Ändringsförslag 168
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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 
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.

(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 
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. Tvärtom bör 
detta främja lämplig och 
sammanhängande identifikation och 
utvärdering av miljöfrågor samt en öppen 
inställning till tillgängliga tekniska 
alternativ och tidig medverkan från 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 169
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Med tanke på risken att många 
infrastrukturprojekt inte kommer att 
uppnå det planerade 
idriftsättningsdatumet i tid på grund av de 
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långvariga godkännandeförfarandena, 
bör den projektansvarige inta en 
teknikneutral inställning från inledandet 
av tillståndsförfarandet, nämligen genom 
att beakta alla tekniska möjligheter som 
finns listade under bilaga II (1a) eller en 
kombination av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 170
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Denna förordning, särskilt 
bestämmelserna om tillståndsgivning, 
allmänhetens medverkan och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse, bör tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av internationell 
lagstiftning och unionslagstiftningen, 
exempelvis bestämmelser om skydd av 
miljön och människors hälsa och 
bestämmelser som antagits inom ramen för 
den gemensamma fiskeri- och 
havspolitiken.

(25) Denna förordning, särskilt 
bestämmelserna om tillståndsgivning, 
allmänhetens medverkan och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse, bör tillämpas utan att det 
påverkar försiktighetsprincipen, 
tillämpningen av internationell lagstiftning 
och unionslagstiftningen, exempelvis 
bestämmelser om skydd av miljön och 
människors hälsa och bestämmelser som 
antagits inom ramen för den gemensamma 
fiskeri- och havspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 171
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Diskussioner om lämplig (26) Diskussioner om lämplig 
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kostnadsfördelning bör baseras på en 
bedömning av de kostnader och fördelar 
som är förenade med ett 
infrastrukturprojekt; bedömningen bör 
bygga på en harmoniserad metod för 
analys av hela energisystemet inom ramen 
för de tioåriga nätutvecklingsplaner som 
ska tas fram av de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel* och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten*, och som ska 
ses över av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om 
inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter*.

kostnadsfördelning bör baseras på en 
bedömning av de kostnader och fördelar 
som är förenade med ett 
infrastrukturprojekt; bedömningen bör 
bygga på en harmoniserad metod för en 
långfristig och systemomfattande analys 
av energisystem enligt de uppsatta målen i 
direktiv 2009/28/EG, annan tillämpbar 
unionslagstiftning och EU 2050-målen så 
som föreskrivs i kommissionens 
färdplaner, inom ramen för de tioåriga 
nätutvecklingsplaner som ska tas fram av 
de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel1 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten2, och som ska 
ses över av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om 
inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter3.

Or. en

Ändringsförslag 172
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Diskussioner om lämplig 
kostnadsfördelning bör baseras på en 
bedömning av de kostnader och fördelar 
som är förenade med ett 
infrastrukturprojekt; bedömningen bör 
bygga på en harmoniserad metod för 
analys av hela energisystemet inom ramen 

(26) Diskussioner om lämplig 
kostnadsfördelning bör baseras på en 
bedömning av de kostnader och fördelar 
som är förenade med ett 
infrastrukturprojekt; bedömningen bör 
bygga på en harmoniserad metod för 
analys av hela energisystemet som ska tas 
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för de tioåriga nätutvecklingsplaner som 
ska tas fram av de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel* och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten*, och som ska 
ses över av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om 
inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter*.

fram av de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel1 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten2, och som ska 
ses över av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om 
inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter3.

Or. en

Ändringsförslag 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, 
Alejo Vidal-Quadras

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 

(27) På en alltmer integrerad inre 
energimarknad är tydliga och transparenta 
regler för gränsöverskridande 
kostnadsallokering nödvändiga för att 
påskynda investeringar i 
gränsöverskridande infrastruktur. Under 
Europeiska rådets möte av den 4 februari 
2011 uppmärksammades vikten av att 
främja en rättslig ram som attraherar 
investeringar i nätverken, med avgifter på 
en nivå som är förenlig med behovet av 
finansiering och en lämplig 
kostnadsfördelning för gränsöverskridande 
investeringar, samtidigt som ramen bör 
stärka konkurrensen och 
konkurrenskraften, i synnerhet vad gäller 
europeisk industri, och ta med 
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beaktas. konsekvenser för konsumenterna i 
beräkningen. I detta avseende och om det 
anses nödvändigt bör en benchmarking av 
investeringskostnaderna bland 
projektansvariga i alla medlemsstaterna 
utföras för att ta reda på om kostnaderna 
har uppkommit på ett ändamålsenligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 174
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I beaktande av att denna förordning 
syftar till att bygga upp en ytterst 
konkurrenskraftig inre marknad för 
energi, måste de gemensamma projekten 
bidra till att uppnå målen i unionens 
gemensamma energipolitik, prioritera 
kompletterandet av den interna 
energimarknaden och trygga 
energiförsörjningen, genom att 
vederbörligt beakta hur snedvridningar av 
marknaden undviks.

Or. en

Ändringsförslag 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För projekt rörande överföring av 
naturgas med gränsöverskridande verkan 
bör medlemsstaterna överväga att utse en 
lämplig enhet som kan åta sig långsiktiga 
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åtaganden i form av kapacitetsbokningar i 
en annan medlemsstat i syfte att erbjuda 
gränsöverskridande kostnadsallokering 
till projektets stödmottagare. En sådan 
möjlighet bör erbjudas marknaden.

Or. en

Motivering

Infrastrukturkostnader bör främst mötas genom långfristiga kapacitetsöverenskommelser 
och/eller alternativt genom medlemsstaternas eller tillsynsmyndigheternas åtaganden. 
Gränsöverskridande kostnadsallokering bör inrikta sig på att kostnaderna ska bäras av 
systemanvändarna i form av långfristiga termkapacitetsbokningar. Det ska även vara möjligt 
för aktörer utanför marknaden, som t ex medlemsstater eller enheter som inrättats av 
medlemsstaterna för detta ändamål att ingå dylika åtaganden.

Ändringsförslag 176
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För projekt rörande överföring av 
naturgas med gränsöverskridande verkan 
bör medlemsstaterna överväga att utse en 
lämplig enhet som kan åta sig långsiktiga 
åtaganden i form av kapacitetsbokningar i 
en annan medlemsstat i syfte att erbjuda 
gränsöverskridande kostnadsallokering 
till projektets stödmottagare. En sådan 
möjlighet bör erbjudas marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 28a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Det är mycket viktigt med en 
välfungerande marknad så att tillräckligt 
antal investerare lockas och så att den 
största delen av investeringskostnaderna 
finansieras av marknaden. I vissa fall 
kommer dock marknadsmekanismerna 
inte att vara tillräckliga för att förverkliga 
de planerade resultaten Detta gäller 
särskilt för finansieringen av 
nyckelprojekt som på kort sikt inte är 
lockande för marknaden, men som ändå 
måste utvecklas för att förverkliga de 
planerade målsättningarna inom 
energiinfrastruktur. Därför är det av 
största vikt att myndigheterna för den 
typen av projekt erbjuder ekonomiskt stöd 
genom att upprätta en blandning av 
finansieringsinstrument som är inriktade 
på innovation.

Or. nl

Ändringsförslag 178
Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR*) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid Europeiska 
rådets möte den 4 februari 2011 
konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR1) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid Europeiska 
rådets möte den 4 februari 2011 
konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
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genom både bidrag och 
finansieringsinstrument tas fram i nästa 
fleråriga budgetram, vilket kommer att 
locka nya investerare till de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur, samtidigt som bidraget 
från unionens budget hålls så lågt som 
möjligt.

genom både bidrag och 
finansieringsinstrument tas fram i nästa 
fleråriga budgetram, vilket kommer att 
locka nya investerare till de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur, samtidigt som bidraget 
från unionens budget hålls så lågt som 
möjligt. Därför bör, baserat på
erfarenheter från pilotfasen, 
projektobligationer användas för att 
finansiera infrastrukturprojekt.

Or. de

Ändringsförslag 179
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR1) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid Europeiska 
rådets möte den 4 februari 2011 
konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
genom både bidrag och 
finansieringsinstrument, jämte ett stabilt 
och förutsägbart rättsligt ramverk, tas 
fram i nästa fleråriga budgetram, vilket 
kommer att locka nya investerare till de 
prioriterade korridorerna och områdena 
för energiinfrastruktur, samtidigt som 
bidraget från unionens budget hålls så lågt 
som möjligt.

Or. en
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Motivering

För att uppnå de eftersträvade målen är det grundläggande instrumentet inte att 
subventionera investeringar utan att upprätta en stabil, enhetlig och förutsägbar ram för hela 
Europa, så att initiativtagare och investerare kan uppbringa kapital på kapitalmarknaderna 
för att göra dessa investeringar utan att löpa en rättslig risk. Ju lägre denna risk är desto 
lägre blir investeringens kostnad.

Ändringsförslag 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, 
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR1) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid 
Europeiska rådets möte den 4 februari 
2011 konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
genom både bidrag och 
finansieringsinstrument, jämte ett stabilt 
och förutsägbart rättsligt ramverk, tas 
fram i nästa fleråriga budgetram, vilket 
kommer att locka nya investerare till de 
prioriterade korridorerna och områdena 
för energiinfrastruktur, samtidigt som 
bidraget från unionens budget hålls så lågt 
som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 181
Ioan Enciu
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Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR1) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid 
Europeiska rådets möte den 4 februari 
2011 konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
genom både bidrag och 
finansieringsinstrument tas fram i nästa 
fleråriga budgetram, vilket kommer att 
locka nya investerare till de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 182
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Investeringsbehoven för infrastrukturen för gas och el är enorma fram till 2020 och motiverar 
därför inte att man prioriterar och ger allokeringar till infrastrukturen för 
transportinfrastrukturen för CCS inom denna förordning. På grund av brist på ekonomisk och 
kommersiell genomförbarhet av CCS fram till 2020 bör förordningen inrikta sig på att uppnå 
de energipolitiska målen. FSE (Fonden för ett sammanlänkat Europa) har ett särskilt mål för 
att använda gränsöverskridande synergier mellan transport, energi och IKT-infrastruktur, 
där smarta energiöverföringsnät är en tydlig kombination av dessa två. Det är viktigt att 
uttryckligen nämna att finansieringen av smarta energiöverföringsnät inte skall begränsas till 
strukturfonderna.

Ändringsförslag 183
Adina-Ioana Vălean

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 

(30) Projekt av gemensamt intresse inom el
och gas bör vara berättigade till EU-stöd 
för studier och, under vissa villkor, 
fastställda i den föreslagna förordningen 
om inrättande av Fonden för ett 
sammankopplat Europa, antingen i form av 
bidrag eller i form av innovativa 
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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 
sammanlänkat Europa kommer framför allt 
att finansiera energiinfrastruktur av 
europeisk betydelse, medan 
strukturfonderna kommer att finansiera 
smarta energiöverföringsnät av lokal eller 
regional betydelse. På så sätt kan de båda 
finansieringskällorna komplettera 
varandra.

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

Or. en

Motivering

De projekt av gemensamt intresse som ska genomföras före 2020 bör bestämmas av 
energiriktlinjerna. Det är därför viktigt att riktlinjerna antas så snart som möjligt. Villkoren 
för att projekt av gemensamt intresse ska få EU-medel med stöd av FSE-förordningen bör 
fastställas inom FSE. Därigenom kan vi förbättra inte bara överensstämmelsen mellan 
allokeringen av EU-bidrag efter upprättandet av budgetramen och de projekt av allmänt 
intresse som bör finansieras genom FSE.

Ändringsförslag 184
Sabine Wils

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 

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

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

Or. de

Ändringsförslag 185
András Gyürk

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 
sammanlänkat Europa kommer framför allt 
att finansiera energiinfrastruktur av 

(30) Projekt av gemensamt intresse inom 
el, gas, olja 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 
sammanlänkat Europa kommer framför allt 
att finansiera energiinfrastruktur av 
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europeisk betydelse, medan 
strukturfonderna kommer att finansiera 
smarta energiöverföringsnät av lokal eller 
regional betydelse. På så sätt kan de båda 
finansieringskällorna komplettera 
varandra.

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 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Eftersom målet med denna förordning 
– utveckling av transeuropeiska energinät 
samt driftskompatibilitet mellan och 
anslutning till dem – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, får unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(32) Eftersom det faktum att 
medlemsstaterna inte uppnått målet från 
Europeiska rådet i mars 2002 om 
sammankoppling mellan elnäten tydligt 
visar att målet med denna förordning –
utveckling av transeuropeiska energinät 
samt driftskompatibilitet mellan och 
anslutning till dem – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, får unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 187
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De riktlinjer som fastställs i denna 
förordning, och i synnerhet de projekt av 
gemensamt intresse som anges i denna 
förordning, ska uppfylla ett eller flera av 
följande energipolitiska mål:
(a) Konkurrenskraft genom att främja 
fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet mellan energinät över 
gränserna.
(b) En ökning av unionens 
energiförsörjningstrygghet, samt dess 
systems motståndskraft och driftsäkerhet.
(c) En hållbar utveckling och skydd av 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 188
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fastställa regler för att identifiera 
sådana projekt av gemensamt intresse som 
är nödvändiga för att förverkliga dessa 
prioriterade korridorer och områden och 
som faller under de 
energiinfrastrukturkategorier för el, gas,
olja och koldioxid som anges i bilaga II,

(a) fastställa regler för att identifiera 
sådana projekt av gemensamt intresse som 
är nödvändiga för att förverkliga dessa 
prioriterade korridorer och områden och 
som faller under de 
energiinfrastrukturkategorier för el, gas 
och olja och koldioxid som anges i 
bilaga II,

Or. en

Ändringsförslag 189
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) tillhandahålla regler för 
gränsöverskridande fördelning av 
kostnader och riskrelaterade incitament 
för projekt av gemensamt intresse,

(c) tillhandahålla regler för att möjliggöra 
investeringar med gränsöverskridande 
effekter och incitament för 
infrastrukturprojekt i de prioriterade 
korridorerna,

Or. en

Ändringsförslag 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, 
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) stödberättigande villkor för 
ekonomiskt unionsstöd för projekt av 
gemensamt intresse i enlighet med 
förordningen om inrättandet av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa fastställs.

utgår

Or. en

Motivering

I energiriktlinjerna bör det fastställas vilka projekt av gemensamt intresse som bör 
genomföras senast 2020. Därför är det viktigt att riktlinjerna antas så snart som möjligt. 
Villkoren för att projekt av gemensamt intresse ska komma i fråga för ekonomiskt stöd från 
unionen enligt förordningen om FSE bör fastställas inom FSE. Härmed kan vi förbättra inte 
bara konsekvensen mellan fördelningen av EU-medel som är tillgängliga efter den fleråriga 
budgetramens slut och de projekt av gemensamt intresse som bör finansieras genom FSE.

Ändringsförslag 191
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
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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, eller anläggningar 
för mottagning, lagring, förångning eller 
dekompression av flytande och 
komprimerad naturgas, och som är 
belägen i unionen eller kopplar samman 
unionen,

Or. en

Motivering

Energiinfrastrukturen för gas omfattar anläggningar för flytande naturgas. För att vara 
konsekvent med artikel 1 i bilaga II ska definitionen anpassas enligt detta.

Ändringsförslag 192
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 2 – 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 koldioxid eller lagra el eller gas, eller 
anläggningar för mottagning, lagring, 
förångning eller dekompression av 
flytande naturgas, och som är belägen i 
unionen eller kopplar samman unionen och 
ett eller flera tredjeländer,

Or. en

Ändringsförslag 193
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen



PE487.726v01-00 52/93 AM\898891SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – 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, eller transportera 
olja eller lagra el eller gas, och som är 
belägen i unionen eller kopplar samman 
unionen och ett eller flera tredjeländer,

Or. en

Motivering

Se motiveringen i ändringsförslaget till skäl 30.

Ändringsförslag 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 2 – 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

Ändringsförslag 195
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
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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, för terminaler för 
flytande naturgas transportera olja eller 
koldioxid eller lagra el eller gas, och som 
är belägen i unionen eller kopplar samman 
unionen och ett eller flera tredjeländer,

Or. fr

Motivering

Hela kedjan av energiinfrastruktur bör omfattas av förordningen och betraktas som projekt 
av gemensamt intresse. LNG-terminaler kan i synnerhet uppfylla kraven på en säker och 
flexibel energiförsörjning i hela europeiska unionen.

Ändringsförslag 196
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – 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 
koldioxid eller lagra el eller gas, och som 
är belägen i unionen eller kopplar samman 
unionen och ett eller flera tredjeländer,

Or. en

Ändringsförslag 197
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
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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. de

Ändringsförslag 198
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. övergripande beslut: beslut av en 
behörig myndighet att bevilja eller neka
tillstånd att bygga energiinfrastruktur som 
hör till ett projekt, utan att det påverkar 
några efterföljande beslut som fattas i 
samband med beviljande av tillträde till 
egendom eller senare administrativa eller 
rättsliga överklagandeförfaranden,

2. övergripande beslut: ett eller flera
beslut av en medlemsstats myndighet som 
avgör om en projektansvarig ska beviljas
tillstånd att bygga energiinfrastruktur som 
hör till ett projekt, utan att det påverkar 
några beslut som fattas i samband med 
beviljande av tillträde till egendom eller 
senare beviljande av verksamhetstillstånd,
administrativa eller rättsliga 
överklagandeförfaranden,

Or. en

Ändringsförslag 199
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. flaskhals: bristande 
sammanlänkningskapacitet som antingen 
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beror på frånvaron av infrastruktur, ett 
begränsat fysiskt flöde eller en svag 
systemförvaltning,

Or. en

Ändringsförslag 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en systemansvarig för 
överföringssystem eller för 
distributionssystem eller en annan 
operatör eller investerare som utvecklar ett 
projekt av gemensamt intresse, eller

(a) en systemansvarig för 
överföringssystem med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, eller för 
distributionssystem eller en annan 
operatör eller investerare som utvecklar ett 
projekt av gemensamt intresse, eller

Or. en

Ändringsförslag 201
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en systemansvarig för 
överföringssystem eller för 
distributionssystem eller en annan 
operatör eller investerare som utvecklar ett 
projekt av gemensamt intresse, eller

(a) en systemansvarig för 
överföringssystem eller för 
distributionssystem eller en annan relevant
aktör eller investerare som utvecklar ett 
projekt av gemensamt intresse, eller

Or. en

Motivering

Det är klokt att uppmuntra till deltagande från flera aktörer i infrastrukturprojekt, särskilt för 
det prioriterade området smarta nät, där innovativa tekniker och tjänster är avgörande.
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Ändringsförslag 202
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om det finns flera systemansvariga för 
överföringssystem eller för 
distributionssystem eller flera andra 
operatörer eller investerare, eller grupper 
av dessa: den enhet med rättskapacitet i 
enlighet med gällande nationell 
lagstiftning som utsetts genom avtal mellan 
parterna och som kan ingå rättsliga 
förpliktelser och ta på sig ekonomiskt 
ansvar på avtalsparternas vägnar.

(b) om det finns flera systemansvariga för 
överföringssystem eller för 
distributionssystem eller flera andra 
relevanta aktörer eller investerare, eller 
grupper av dessa: den enhet med 
rättskapacitet i enlighet med gällande 
nationell lagstiftning som utsetts genom 
avtal mellan parterna och som kan ingå 
rättsliga förpliktelser och ta på sig 
ekonomiskt ansvar på avtalsparternas 
vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. regional samarbetsgrupp: en grupp 
som inrättas i enlighet med de 
prioriterade korridorer som fastställs i
bilaga I och består av projektansvariga 
för potentiellt stödberättigade projekt, 
liksom också kommissionen, Acer, Entso 
för el och Entso för gas, samt som har till 
uppgift att samarbeta vid urvalet av 
projekt av gemensamt intresse och vid 
övervakningen av deras genomförande. 
Gruppen kan, om det är befogat i det 
enskilda fallet, bjuda in företrädare för 
andra organisationer som företräder 
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producenter, konsumenter eller 
systemansvariga.

Or. en

Ändringsförslag 204
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. regional samarbetsgrupp: en grupp 
som inrättas i enlighet med de 
prioriterade korridorer som fastställs i 
bilaga I och består av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem, projektansvariga för 
potentiellt stödberättigade projekt, liksom 
också kommissionen, Acer, Entso för el 
och Entso för gas, samt som har till 
uppgift att samarbeta vid urvalet av 
projekt av gemensamt intresse och vid 
övervakningen av deras genomförande. 
Gruppen kan, om det är befogat i det 
enskilda fallet, bjuda in företrädare för 
andra organisationer som företräder 
producenter, konsumenter eller 
systemansvariga.

Or. en

Ändringsförslag 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Andra aktörer eller investerare än 
systemansvariga för överföringssystem 
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och systemansvariga för 
distributionssystem kan utveckla projekt 
av gemensamt intresse i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning under 
förutsättning att de uppfyller kraven på 
åtskillnad i artikel 9 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/72/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för el och om 
upphävande av direktiv 2003/54/EG.

Or. en

Motivering

Investeringar från andra aktörer eller investerare än systemansvariga för överföringssystem 
och systemansvariga för distributionssystem måste omfattas av i) de krav som gäller för de 
olika alternativen för åtskillnad (åtskilt ägande, oberoende systemansvarig och oberoende 
systemansvarig för överföring) som tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2009/72/EG samt ii) bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 206
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. regional samarbetsgrupp: en grupp 
som inrättas i enlighet med de 
prioriterade korridorer som fastställs i 
bilaga I och kan bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem, projektansvariga för 
potentiellt stödberättigade projekt samt 
organisationer som företräder de berörda 
infrastrukturoperatörerna, liksom också 
kommissionen, Acer, Entso för el och 
Entso för gas, samt som har till uppgift att 
samarbeta vid urvalet av projekt av 
gemensamt intresse och övervakningen av 
deras genomförande.

Or. en
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Motivering

En fråga om konsekvens. Nu ligger det i linje med föredragandens ändringsförslag nr 88.

Ändringsförslag 207
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. smart nät: ett elnät som på ett 
kostnadseffektivt sätt kan integrera alla de 
anslutna användarnas beteenden och 
handlingar – producenter och 
konsumenter samt de som har båda dessa 
egenskaper – för att säkerställa ett 
ekonomiskt effektivt och hållbart 
kraftsystem med låga förluster och hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och 
säkerhet.

Or. en

Motivering

Den tillagda definitionen kommer från kommissionens meddelande ”Smart Grids: from 
innovation to deployment” (SEC(2011) 463 final) och är den definition som används av den 
europeiska arbetsgruppen för smarta nät.

Ändringsförslag 208
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. regional samarbetsgrupp: en grupp 
som inrättas i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1 i bilaga III och 
som ska baseras på varje prioriterad 
korridor och varje prioriterat område 
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samt deras respektive geografiska 
täckning i enlighet med bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. mikrogeneratorer: ett antal olika 
tekniker för småskalig el- och 
värmeproduktion som kan installeras och 
användas i enskilda hushåll.

Or. en

Ändringsförslag 210
Lena Kolarska-Bobińska

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.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttad till slutet av artikeln för att artikeln ska stämma överens med den faktiska 
beslutsprocessen.
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Ändringsförslag 211
Francisco Sosa Wagner

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 i linje med de
unionsomfattande tioåriga 
nätutvecklingsplanerna uppdateras 
vartannat år. Målet är att anta en första 
förteckning senast den 31 juli 2013.

 Or. en

Motivering

Den gemenskapsomfattande tioåriga nätutvecklingsplan som avses i artikel 8 i förordning 
(EG) nr 715/2009 görs vartannat år. Därför bör man se till att offentliggörandet av den 
tioåriga nätutvecklingsplanen och den unionsomfattande förteckningen över projekt för hela 
unionen ligger i linje med varandra.

Ändringsförslag 212
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens textförslag 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 som den ska 
översända till Europaparlamentet och 
rådet. Förteckningen ska ses över och vid 
behov uppdateras varje år. Eventuella 
uppdateringar av förteckningen ska 
översändas till Europaparlamentet och 
rådet för godkännande. Den första 
förteckningen ska antas senast den 
31 juli 2013.

Or. ro
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Ändringsförslag 213
Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Ändringsförslag 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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 i linje med de
unionsomfattande tioårsplanerna för 
nätverksutveckling. Målet är att anta en 
första förteckning senast den 31 juli 2013.

Or. en

Motivering

Det bör vara en nödvändig förutsättning att dessa projekt av gemensamt intresse har ingått i 
den tioåriga nätutvecklingsplan som tagits fram av Entso för gas. Den gemenskapsomfattande 
tioåriga nätutvecklingsplan som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 715/2009 görs 
vartannat år. Därför bör man se till att offentliggörandet av den tioåriga 
nätutvecklingsplanen och den unionsomfattande förteckningen över projekt ligger i linje med 
varandra. Dessutom är de föreslagna tidsfristerna mycket ambitiösa och till och med 
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osammanhängande. Hela processen bör få vederbörlig uppmärksamhet.

Ändringsförslag 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, med hänsyn till 
svårigheten att hantera 
sammankopplingar i en invecklad 
geografisk struktur, överväga att dela upp 
regionala grupper (subregionala grupper) 
när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 216
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att identifiera projekt av gemensamt 
intresse ska kommissionen tillsätta en 
regional grupp (”gruppen”).

Or. en

Ändringsförslag 217
Adina-Ioana Vălean

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 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 senast två månader efter denna 
förordnings antagande. Kommissionen 
ska vara gruppens ordförande.

Or. en

Motivering

För att grupperna ska fungera väl måste det i förordningen fastställas vilket organ som ska 
vara gruppens ordförande. För att lösa eventuella konflikter mellan medlemsstaterna bör 
kommissionen vara gruppens ordförande.

Ändringsförslag 218
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att identifiera projekt av gemensamt 
intresse ska kommissionen tillsätta 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. Varje grupp ska utföra sitt arbete 
baserat på tidigare överenskomna 
mandat.

Or. en

Ändringsförslag 219
Jolanta Emilia Hibner



AM\898891SV.doc 65/93 PE487.726v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att identifiera projekt av gemensamt 
intresse ska kommissionen tillsätta 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. Kommissionen ska vara 
gruppens ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 220
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att identifiera projekt av gemensamt 
intresse ska kommissionen tillsätta 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. Kommissionen ska vara 
gruppens ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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 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. Kommissionen ska vara 
gruppernas ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 222
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om befintliga grupper eller andra 
organ har arbetat med att välja ut projekt 
av betydande vikt för unionens 
energisystem innan denna förordnings 
ikraftträdande ska de grupper som avses i 
punkt 2 ta vederbörlig hänsyn till det 
arbete som dessa grupper eller organ 
redan har utfört. När befintliga grupper 
eller andra organ tidigare har enats om 
projekt eller förteckningar över projekt av 
betydande vikt för unionen ska uppgifter 
om dessa projekt eller förteckningar
överföras till de grupper som avses i 
punkt 2 och utgöra en grund för urvalet 
av projekt av gemensamt intresse.
Bestämmelserna i punkt 2a ska inte 
påverka projektansvarigas rätt att till 
medlemmarna i respektive 
samarbetsgrupp inge en ansökan om att 
deras projekt ska väljas ut som ett projekt 
av gemensamt intresse.



AM\898891SV.doc 67/93 PE487.726v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 223
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Projektansvariga ska inom tre 
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande till relevant 
samarbetsgrupp inge en ansökan om att 
deras projekt ska väljas ut som ett projekt 
av gemensamt intresse, i enlighet med 
punkt 2.1 i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 224
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska lämna den första 
unionsomfattande förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse till de 
regionala grupperna. De regionala 
grupperna ska godkänna och anta 
förteckningen senast den 31 juli 2013.

Or. en

Ändringsförslag 225
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med det förfarande som 
anges i avsnitt 2 i bilaga III, och ska då 
utgå från i vad mån projekten bidrar till att 
förverkliga de prioriterade korridorerna 
och områdena för energiinfrastruktur i 
bilaga I och uppfyller kriterierna i artikel 
4. Varje grupps förteckning över projekt 
ska anses vara en offentlig plan och vara 
föremål för en strategisk miljöbedömning 
i enlighet med direktiv 2001/42/EG. Varje 
enskilt förslag till projekt av gemensamt 
intresse kräver godkännande från den eller 
de medlemsstater vars territorium projektet 
gäller. Vederbörlig hänsyn ska tas till 
åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergieffekter och driftskompatibilitet 
mellan projekt av gemensamt intresse som 
avser olika slags infrastrukturer, bland 
annat för telekommunikation och 
transporter.

Or. en

Motivering

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.

Ändringsförslag 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med det förfarande som 
anges i avsnitt 2 i bilaga III, och ska då 
utgå från i vad mån projekten bidrar till att 
förverkliga de prioriterade korridorerna 
och områdena för energiinfrastruktur i 
bilaga I och uppfyller kriterierna i 
artikel 4. Varje enskilt förslag till projekt 
av gemensamt intresse kräver endast 
godkännande från den eller de 
medlemsstater vars territorium projektet 
gäller. Om ett särskilt förslag för ett 
gränsöverskridande projekt uppfyller de 
relevanta kriterierna enligt denna 
förordning, men endast stöds av en av de 
berörda medlemsstaterna, ska beslutet 
överlåtas till kommissionen som bör 
samråda med Acer. Innan ett sådant 
beslut fattas ska Acer samråda med 
berörda medlemsstater och intressenter.

Or. en

Motivering

Godkännande av projektet bör inte krävas av de medlemsstater som bara ”berörs” av ett 
projekt så länge det inte finns något territoriellt samband till projektet. Om medlemsstaternas 
godkännande utökas till att omfatta de medlemsstater som ”berörs” av ett projekt kommer 
den europaomfattande strategin att försvagas ytterligare.

Ändringsförslag 227
Jens Rohde

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 

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 
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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.

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 endast från den eller de 
medlemsstater vars territorium projektet 
gäller. Vid förslag om gränsöverskridande 
projekt som uppfyller de relevanta 
kriterier som anges i denna förordning, 
men som bara stöds av en av de berörda 
medlemsstaterna, ska beslutsbehörigheten 
delegeras till kommissionen som bör 
agera i samråd med byrån och se till att de 
berörda medlemsstaterna och 
intressenterna deltar.

Or. da

Motivering

Om kravet på medlemsstaternas godkännande utvidgas till att även omfatta medlemsstater 
som ”påverkas” av ett projekt men som inte har territoriella anknytningar till projektet, 
kommer det alleuropeiska perspektivet att försvagas ytterligare. Därför ska ett projekt som 
uppfyller förordningens kriterier bedömas av en oberoende tredje part, dvs. kommissionen, 
med stöd från byrån och relevanta intressenter.

Ändringsförslag 228
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
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gäller. gäller. Om ett särskilt förslag om ett 
gränsöverskridande projekt uppfyller de 
relevanta kriterierna enligt förordningen, 
men endast stöds av en av de berörda 
medlemsstaterna, ska beslutet överlåtas 
till kommissionen som bör samråda med 
Acer.

Or. en

Ändringsförslag 229
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse med hänsyn till

– det förfarande som anges i avsnitt 2 i 
bilaga III,
– varje projekts bidrag till att förverkliga 
de prioriterade korridorerna och 
områdena för energiinfrastruktur i 
bilaga I,
– varje projekts uppfyllande av kriterierna 
i artikel 4.

Or. en



PE487.726v01-00 72/93 AM\898891SV.doc

SV

Ändringsförslag 230
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 231
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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 provisoriskt 
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godkännande från den eller de 
medlemsstater vars territorium projektet 
gäller.

godkännande från den eller de 
medlemsstater vars territorium projektet 
gäller innan det tas upp i den slutliga 
förteckningen som överlämnas enligt 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 232
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje grupp ska upprätta en förteckning 
över projekt av gemensamt intresse i 
enlighet med det förfarande som anges i 
avsnitt 2 i bilaga III, och ska då antyda i 
vad mån projekten bidrar till 
förverkligandet av 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. Gruppens beslut ska fattas i 
samförstånd.

Or. en

Ändringsförslag 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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 

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med det förfarande som 
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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.

anges i avsnitt 2 i bilaga III, och ska då 
utgå från i vad mån projekten bidrar till att 
förverkligandet av 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. Gruppens beslut ska fattas i 
samförstånd.

Or. en

Motivering

För att garantera en transparent process och i enlighet med subsidiaritetsprincipen bör 
beslutet om förteckningen över projekt av gemensamt intresse i första hand fattas i 
samförstånd mellan de regionala samarbetsgrupperna.

Ändringsförslag 234
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje grupp ska upprätta en förteckning 
över projekt av gemensamt intresse i 
enlighet med det förfarande som anges i 
avsnitt 2 i bilaga III, och ska då antyda i 
vad mån projekten bidrar till 
förverkligandet av 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. Gruppens beslut ska fattas i 
samförstånd.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När ett individuellt förslag för projekt 
inte får det provisoriska godkännandet av 
en av medlemsstaterna, ska den berörda 
medlemsstaten lämna en skriftlig 
förklaring till sin invändning till gruppen. 
Efter att de projektansvariga fått 
möjlighet att behandla motivet till 
invändningen får gruppen fatta beslut, 
enhälligt med en nedlagd röst, om att ta 
upp projektet i förteckningen med en 
notering om invändningen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 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 byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (”byrån”).

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 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 byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (”byrån”).
Denna förteckning ska innehålla 
gruppens utlåtande om förteckningen
över föreslagna projekt av gemensamt 
intresse, framför allt med hänsyn till en 
konsekvent tillämpning av de kriterier 
som fastställs i artikel 4 för grupperna, 
och resultaten av analysen Entso för el 
och gas i enlighet med punkt 2.6 i bilaga 
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III.

Or. en

Ändringsförslag 237
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 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 byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (”byrån”).

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska varje grupp, senast sex månader innan 
den unionsomfattande förteckningen i 
punkt 1 antas, sända in sin förteckning 
över projekt av gemensamt intresse till 
kommissionen.

För olje- och koldioxidtransportprojekt 
som faller under kategorierna som avses i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II ska alla 
grupper sända in gruppernas 
förteckningar över projekt av gemensamt 
intresse till kommissionen senast sex 
månader innan antagningsdatumet för
den unionsomfattande förteckningen i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska varje grupp, senast sex månader innan 
den unionsomfattande förteckningen i 

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska varje grupp, senast sex månader innan 
den unionsomfattande förteckningen i 
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punkt 1 antas, sända in sitt förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse till byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (”byrån”).

punkt 1 antas, sända in sitt förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse till kommissionen.

Or. en

Motivering

Bedömningen av alla sökande projekts enhetlighet i regionerna som för närvarande ska 
säkerställas av ytterligare en bedömningsomgång av Acer, bör snarare säkerställas på den
regionala samarbetsgruppens nivå, framför allt av kommissionen, Acer, Entso för gas och 
andra företrädare som deltar i flera/alla regionala samarbetsgrupper. Det främjar även en 
större verkan och en effektivisering av processen.

Ändringsförslag 239
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 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 byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (”byrån”).

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska varje grupp, senast sex månader innan 
den unionsomfattande förteckningen i 
punkt 1 antas, sända in sin förteckning 
över projekt av gemensamt intresse till 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 240
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 

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

unionsomfattande förteckningen i punkt 1 
antas, sända in sitt förslag till förteckning 
över projekt av gemensamt intresse till 
kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 241
Evžen Tošenovský

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 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 sin
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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 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 sin
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 244
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När en regional samarbetsgrupp 
upprättar en förteckning över sina 
föreslagna projekt av gemensamt intresse, 
kräver alla förslag för projekt av 
gemensamt intresse godkännande från 
medlemsstaten (-rna) i vilkas territorium 
projektet ska utföra.
Om en medlemsstat avvisar den regionala 
samarbetsgruppens val av ett projekt av 
gemensamt intresse måste detta avslag 
följas av
(a) en underbyggd motivering av beslutet,
(b) en detaljerad och proportionell plan 
för alternativa åtgärder som krävs för att 
nå det avvisade projektets mål, förutsatt 
att den har samma nivå av ekonomisk 
effektivitet och ger samma fördelar för 
andra medlemsstater utan att öka deras 
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respektive kostnader,
Kommissionen ska utvärdera 
medlemsstaternas motivering och plan för 
alternativa åtgärder som krävs för att nå 
målen i syfte att försäkra sig om att en 
lösning kan hittas så att projektet kan tas 
upp i unionens förteckning över projekt 
av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 245
Jolanta Emilia Hibner

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 246
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 247
Lambert van Nistelrooij

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 tre 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 en motiverad 
rekommendation med förslag till

– en unionsomfattande förteckning över 
projekt av gemensamt intresse. I sin analys 
ska Acer ta hänsyn till kriterierna i artikel 
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4 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, och till 
om de tillämpats konsekvent av 
grupperna. Acer ska även ta hänsyn till 
projektens överensstämmelse med en 
konsekvent expansion av nätet vad gäller 
ekonomisk effektivitet, 
gränsöverskridande operativ integrering 
samt varje regions särskilda potential att 
på bästa sätt bidra till unionens energi-
och klimatmål.

Or. en

Motivering

Projektkluster passar inte för gas. Genom att prioritera projekt av gemensamt intresse skulle 
dessutom urvalsprocessen bli onödigt komplicerad.

Ändringsförslag 248
António Fernando Correia de Campos

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 tre 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 en motiverad 
rekommendation med förslag till

– en rangordning i varje regional 
förteckning av projekten, sammanförda i
kluster, med ett begränsat antal 
kategorier, efter hur prioriterade de är,
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– en unionsomfattande förteckning över 
projekt av gemensamt intresse, 
sammanförda i kluster.
I sin analys ska Acer ta hänsyn till
kriterierna i artikel 4 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 och till om de tillämpats
konsekvent av grupperna. Acer ska även 
ta hänsyn till projektens förenlighet med 
en konsekvent expansion av nätet vad 
gäller ekonomisk effektivitet, 
gränsöverskridande operativ integrering 
samt varje regions särskilda potential att 
på bästa sätt bidra till unionens energi-
och klimatmål. Acers yttrande ska antas 
enligt förfarandet i artikel 15.1 i 
förordning (EG) nr 713/2009.

Or. en

Motivering

Förslag till projekt av gemensamt intresse lämnas in enligt en bottom-up-strategi som utgår 
från de tioåriga nätutvecklingsplanerna som fortfarande är ett lapptäcke av nationella planer 
för systemansvariga för överföringssystem. De tioåriga nätutvecklingsplanerna är en omogen 
process för att bedöma de olika projektens verkliga bidrag till EU:s energipolitiska mål. 
Urvalet av projekt av gemensamt intresse bör kompletteras med ett top-down-perspektiv av 
EU:s inre marknad. Som en oberoende enhet måste Acer garantera nätexpansionens 
enhetlighet, säkerställa ekonomiskt effektiva investeringar och skydda konsumenternas 
intressen. Rangordningen ska genomföras i en sammanställd form utifrån 
kostnadsnyttoanalys och multikriterieanalys. Acer kan säkerställa projektanalysens 
objektivitet och oberoende.

Ändringsförslag 249
Algirdas Saudargas

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 

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 
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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. 

som avses i punkt 4 första stycket, förse 
kommissionen med ett yttrande över de 
föreslagna förteckningarna över projekt av 
gemensamt intresse.

I sin analys ska Acer ta hänsyn till
kriterierna i artikel 4 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 och till om de 
tillämpats konsekvent av grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 250
Lena Kolarska-Bobińska

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 fyra 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 den tioåriga nätutvecklingsplanen.

Or. en
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Ändringsförslag 251
András Gyürk

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 kostnadsnyttoanalysen.

Or. en

Motivering

Projekt av gemensamt intresse som inte ingår i den senaste tioåriga nätutvecklingsplanen bör 
innehålla en kostnadsnyttoanalys.

Ändringsförslag 252
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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 

5. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska byrån, senast tre 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 253
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammanställa 
regionala förteckningar över de projekt av 
gemensamt intresse som lämnats in av 
grupperna, till en unionsomfattande 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse. Kommissionen får endast ta bort 
individuella projekt från förteckningen
när respektive projektansvarig begär detta 
eller om projektet togs upp i den regionala 
förteckningen på grundval av felaktig 
information som var avgörande för 
beslutet. Kommissionens beslut ska 
vederbörligen motiveras och framföras till 
respektive projektansvarig och respektive 
medlemsstat (-er).

Or. en

Ändringsförslag 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska sammanställa 
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regionala förteckningar över de projekt av 
gemensamt intresse som lämnats in av 
grupperna, till en unionsomfattande 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse. Kommissionen får endast ta bort 
individuella projekt från förteckningen
när respektive projektansvarig begärt 
detta eller om projektet togs upp i den 
regionala förteckningen på grundval av 
felaktig information som var avgörande 
för beslutet. Kommissionens beslut ska 
vederbörligen motiveras och framföras till 
respektive projektansvarig och respektive 
medlemsstat (-er).

Or. en

Motivering

Detta förslag kompletterar ändringsförslagen till artikel 3.2, 3.3 och 3.4.

Ändringsförslag 255
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid olje- och koldioxidtransportprojekt
som faller under kategorierna i punkterna 
3 och 4 i bilaga II ska kommissionen 
utvärdera hur kriterierna i artikel 4 
tillämpats. Vid koldioxidprojekt som faller 
under kategorin i punkt 4 i bilaga II ska 
kommissionen även beakta deras potential 
att i framtiden utvidgas till att omfatta fler 
medlemsstater.

6. Vid oljetransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkterna 3 och 4 i 
bilaga II ska kommissionen utvärdera hur 
kriterierna i artikel 4 tillämpats.

Or. en

Ändringsförslag 256
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid olje- och koldioxidtransportprojekt
som faller under kategorierna i punkterna 
3 och 4 i bilaga II ska kommissionen 
utvärdera hur kriterierna i artikel 4 
tillämpats. Vid koldioxidprojekt som faller 
under kategorin i punkt 4 i bilaga II ska 
kommissionen även beakta deras potential 
att i framtiden utvidgas till att omfatta fler 
medlemsstater.

6. Vid oljetransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 3 i bilaga II 
ska kommissionen utvärdera hur 
kriterierna i artikel 4 tillämpats. Vid 
koldioxidprojekt som faller under 
kategorin i punkt 4 i bilaga II ska 
kommissionen även beakta deras potential 
att i framtiden utvidgas till att omfatta fler 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 257
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid olje- och koldioxidtransportprojekt
som faller under kategorierna i punkterna 
3 och 4 i bilaga II ska kommissionen 
utvärdera hur kriterierna i artikel 4 
tillämpats. Vid koldioxidprojekt som faller 
under kategorin i punkt 4 i bilaga II ska 
kommissionen även beakta deras potential 
att i framtiden utvidgas till att omfatta fler 
medlemsstater.

6. Vid oljetransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 3 i bilaga II 
ska kommissionen utvärdera hur 
kriterierna i artikel 4 tillämpats. Vid 
koldioxidprojekt som faller under 
kategorin i punkt 4 i bilaga II ska 
kommissionen även beakta deras potential 
att i framtiden utvidgas till att omfatta fler 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 258
Lambert van Nistelrooij

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

6a. Inom två månader efter mottagandet 
av Acers rekommendation om en 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse, ska kommissionen upprätta en 
unionsomfattande förteckning över 
projekt av gemensamt intresse och 
försäkra sig om att lämplig 
uppmärksamhet ägnas åt perifera och 
små medlemsstater samt åt målet att 
upphöra med energimässig isolering inom 
unionen senast 2015. Förteckningen ska 
ses över och uppdateras vartannat år om 
så är nödvändigt i linje med unionens 
tioåriga nätutvecklingsplaner och enligt 
förfarandet som avses i punkterna 3–6a i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Projektkluster passar faktiskt inte för gas.

Ändringsförslag 259
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Inom två månader efter mottagandet 
av Acers yttrande om förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse, ska 
kommissionen upprätta en 
unionsomfattande förteckning över 
projekt av gemensamt intresse och 
samtidigt försäkra sig om att lämplig 
uppmärksamhet ägnas åt perifera och 
små medlemsstater samt åt målet att 
upphöra med energimässig isolering inom 
unionen senast 2015. Förteckningen ska 
ses över och uppdateras vartannat år om 
så är nödvändigt enligt förfarandet som 
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avses i punkterna 3–6a i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 260
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. På grundval av de regionala 
förteckningar som antagits av grupperna 
ska kommissionen upprätta en
unionsomfattande förteckning över 
projekt av gemensamt intresse. 
Förteckningen ska ses över och 
uppdateras vartannat år om så är 
nödvändigt. Den första förteckningen ska 
antas senast den 31 juli 2013.

Or. en

Motivering

Flyttas från punkt 1 på grund av tidsramen.

Ändringsförslag 261
András Gyürk

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 

7. När kommissionen fattat beslut om 
antagande i enlighet med punkt 1, ska 
projekten av gemensamt intresse bli en 
integrerad del av unionens berörda 
tioåriga nätutvecklingsplan, som tagits 
fram av Entso för el och Entso för gas 
under tillämpning av artikel 8 i 
förordningarna (EG) nr 714/2009 och 
(EG) nr 715/2009, samt av berörda 
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samt av eventuella andra nationella 
infrastrukturplaner. Projekten ska ges 
högsta möjliga prioritet i alla dessa planer.

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
av gemensamt intresse ska åtföljas av 
kostnadsnyttoanalyser och ges högsta 
möjliga prioritet i alla dessa planer.

Or. en

Motivering

Processen för den tioåriga nätutvecklingsplanen ska vara öppen och flexibel för att infoga 
projekt av gemensamt intresse som föreslås av de regionala samarbetsgrupperna. Projekt av 
gemensamt intresse som inte ingår i den senaste tioåriga nätutvecklingsplanen bör innehålla 
en kostnadsnyttoanalys.

Ändringsförslag 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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 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.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till planernas olika karaktär är det inte klart vad som menas med ”högsta 
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möjliga prioritet” och detta bör därför strykas. Ingen rangordning bör göras inom nationella 
eller europeiska planer, vilket det även hänvisas till i ändringsförslaget till artikel 4.4.

Ändringsförslag 263
Evžen Tošenovský

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 264
Lena Kolarska-Bobińska

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 

7. När kommissionen fattat beslut 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 
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infrastrukturplaner. Projekten ska ges 
högsta möjliga prioritet i alla dessa planer.

högsta möjliga prioritet i alla dessa planer.

Or. en


