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Ändringsförslag 474
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 475
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillståndsprocessen består av två faser, 
enligt följande:

Or. en

Ändringsförslag 476
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillståndsprocessen består av två faser, 
enligt följande:

Or. en

Ändringsförslag 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillståndsprocessen består av två faser, 
enligt följande:

Or. en

Ändringsförslag 478
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 479
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

För att tillståndsprocessens startdatum 
ska kunna fastställas, ska den eller de 
projektansvariga skriftligen anmäla 
projektet till den behöriga myndigheten i 
den eller de berörda medlemsstaterna och 
inbegripa en rimligt detaljerad 
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beskrivning av projektet. Senast två 
veckor efter det att den behöriga 
myndigheten har mottagit anmälan ska 
den godta eller, om den inte anser att 
projektet har uppnått tillräcklig mognad 
för en tillståndsprocess, avvisa anmälan 
skriftligen. Om anmälan avvisas ska den 
behöriga myndigheten motivera sitt 
beslut. Den dag då den behöriga 
myndigheten undertecknar sitt 
godtagande av anmälan ska anses utgöra 
startdatum för tillståndsprocessen. När 
två eller flera medlemsstater är berörda 
ska tillståndsprocessens startdatum vara 
den dag då den sista berörda behöriga 
myndigheten godtar anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 480
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Anmälningsförfarandet, som omfattar 
perioden från tillståndsprocessens 
startdatum och fram till dess att den 
inlämnade ansökan godtas av den behöriga 
myndigheten, får vara i högst 
sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 481
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

18 månader anses vara lämpligt för att inleda miljökonsekvensundersökningar och 
offentliggöra projektet samt utarbeta nödvändiga rapporter. Nödvändig teknisk justering.

Ändringsförslag 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För att tillståndsprocessens startdatum 
ska kunna fastställas, ska den eller de 
projektansvariga skriftligen anmäla 
projektet till den behöriga myndigheten i 

(a) För att tillståndsprocessens startdatum 
ska kunna fastställas, ska den eller de 
projektansvariga skriftligen anmäla 
projektet till den behöriga myndigheten i 
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den eller de berörda medlemsstaterna och 
inbegripa en rimligt detaljerad beskrivning 
av projektet. Senast två veckor efter det att 
den behöriga myndigheten har mottagit 
anmälan ska den godta eller, om den inte 
anser att projektet har uppnått tillräcklig 
mognad för en tillståndsprocess, avvisa 
anmälan skriftligen. Om anmälan avvisas 
ska den behöriga myndigheten motivera 
sitt beslut. Den dag då den behöriga 
myndigheten undertecknar sitt godtagande 
av anmälan ska anses utgöra startdatum 
för tillståndsprocessen. När två eller flera 
medlemsstater är berörda ska 
tillståndsprocessens startdatum vara den 
dag då den sista berörda behöriga 
myndigheten godtar anmälan.

den eller de berörda medlemsstaterna och 
inbegripa en rimligt detaljerad beskrivning 
av projektet. Senast två veckor efter det att 
den behöriga myndigheten har mottagit 
anmälan ska den godta eller i detalj 
informera den sökande om alla ytterligare 
uppgifter som behövs samt i detalj ange de 
begärda uppgifternas utformning, källa 
och egenskaper. Den dag då den behöriga 
myndigheten undertecknar sitt godtagande 
av anmälan ska anses utgöra startdatum 
för tillståndsprocessen. När två eller flera 
medlemsstater är berörda ska 
tillståndsprocessens startdatum vara den 
dag då den sista berörda behöriga 
myndigheten godtar anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För att tillståndsprocessens startdatum 
ska kunna fastställas, ska den eller de 
projektansvariga skriftligen anmäla 
projektet till den behöriga myndigheten i 
den eller de berörda medlemsstaterna och 
inbegripa en rimligt detaljerad beskrivning 
av projektet. Senast två veckor efter det att 
den behöriga myndigheten har mottagit 
anmälan ska den godta eller, om den inte 
anser att projektet har uppnått tillräcklig 
mognad för en tillståndsprocess, avvisa 
anmälan skriftligen. Om anmälan avvisas 
ska den behöriga myndigheten motivera 
sitt beslut. Den dag då den behöriga 
myndigheten undertecknar sitt godtagande 
av anmälan ska anses utgöra startdatum 
för tillståndsprocessen. När två eller flera 
medlemsstater är berörda ska 

(a) För att tillståndsprocessens startdatum 
ska kunna fastställas, ska den eller de 
projektansvariga skriftligen anmäla 
projektet till den behöriga myndigheten i 
den eller de berörda medlemsstaterna och 
inbegripa en rimligt detaljerad beskrivning 
av projektet. Senast två veckor efter det att 
den behöriga myndigheten har mottagit 
anmälan ska den godta eller i detalj 
informera den sökande om alla ytterligare 
uppgifter som behövs samt i detalj ange de 
begärda uppgifternas utformning, källa 
och egenskaper. Den dag då den behöriga 
myndigheten undertecknar sitt godtagande 
av anmälan ska anses utgöra startdatum 
för tillståndsprocessen. När två eller flera 
medlemsstater är berörda ska 
tillståndsprocessens startdatum vara den 
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tillståndsprocessens startdatum vara den 
dag då den sista berörda behöriga 
myndigheten godtar anmälan.

dag då den sista berörda behöriga 
myndigheten godtar anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 485
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 487
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Detta anses vara möjligt med beaktande av att offentliga utfrågningar och 
instruktionsförfaranden redan har genomförts.

Ändringsförslag 488
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 489
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den eller de projektansvariga ska 
skriftligen anmäla det planerade projektet 
till den behöriga myndigheten i den eller 
de berörda medlemsstaterna och 
inbegripa en rimligt detaljerad 
beskrivning av projektet. Senast en månad
efter anmälan ska den behöriga 
myndigheten, i nära samarbete med övriga 
berörda myndigheter, fastställa hur 
omfattande material och hur detaljerad 
information den projektansvarige ska 
skicka in i sin ansökan om ett övergripande 
beslut. När detta fastställs ska den 
checklista som avses i punkt 1 e i bilaga VI 
tjäna som utgångspunkt. För detta 
ändamål ska det anordnas minst ett möte 
mellan den behöriga myndigheten och den 
projektansvarige samt, om den behöriga 
myndigheten anser det lämpligt, andra 
berörda myndigheter och intressenter. En 
detaljerad beskrivning av ansökan, som 
ska innehålla resultaten av detta möte, ska 
skickas till den projektansvarige senast en 
månad efter mötet.

Or. en

Ändringsförslag 490
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE487.999v01-00 12/94 AM\900618SV.doc

SV

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

berörda myndigheter och intressenter. En 
detaljerad beskrivning av ansökan, som 
ska innehålla resultaten av detta möte, ska 
skickas till den projektansvarige senast en 
månad efter mötet.

Or. en

Motivering

Detaljerad information om ansökan och resultaten av mötet i detta tidiga skede av projektet 
kan äventyra projektets genomförande (t.ex. genom att ge upphov till spekulationer om 
servitut och jordlotter).

Ändringsförslag 492
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta detaljerade schema ska hänsyn tas 
till bestämmelserna i artikel 11.2, 
konceptet för allmänhetens medverkan i 
enlighet med artikel 10.3 och bästa 
tillämpliga tillståndsförfarande för 
projektet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 493
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid projekt som överskrider två eller flera 
medlemsstaters gränser ska de behöriga 
myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna jämka samman sina 
tidtabeller och utarbeta ett gemensamt 

I detta detaljerade schema ska hänsyn tas 
till bestämmelserna i artikel 11.2, 
konceptet för allmänhetens medverkan i 
enlighet med artikel 10.3 och bästa 
tillämpliga tillståndsförfarande med 



AM\900618SV.doc 13/94 PE487.999v01-00

SV

schema. avseende på projektets särdrag.
Vid projekt som överskrider två eller flera 
medlemsstaters gränser ska de behöriga 
myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna jämka samman sina 
tidtabeller och utarbeta ett gemensamt 
schema.

Or. en

Ändringsförslag 494
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den projektansvarige ska se till att 
ansökan är fullständig och av 
tillfredsställande kvalitet, och ska begära 
ett yttrande om detta från den behöriga 
myndigheten så tidigt som möjligt under 
förfarandet före ansökan. Den 
projektansvarige ska samarbeta med den 
behöriga myndigheten för att hålla 
tidsfristerna och följa det detaljerade 
schemat i punkt 3.

4. Den projektansvarige ska se till att 
ansökan är fullständig och av 
tillfredsställande kvalitet, och ska begära 
ett yttrande om detta från den behöriga 
myndigheten så tidigt som möjligt. Den 
projektansvarige ska samarbeta med den 
behöriga myndigheten för att hålla 
tidsfristerna och följa det detaljerade 
schemat i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 495
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den projektansvarige ska se till att 
ansökan är fullständig och av 
tillfredsställande kvalitet, och ska begära 
ett yttrande om detta från den behöriga 
myndigheten så tidigt som möjligt under 

4. Den projektansvarige ska se till att 
ansökan är fullständig och av 
tillfredsställande kvalitet, och ska begära 
ett yttrande om detta från den behöriga 
myndigheten så tidigt som möjligt under 
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förfarandet före ansökan. Den 
projektansvarige ska samarbeta med den 
behöriga myndigheten för att hålla 
tidsfristerna och följa det detaljerade 
schemat i punkt 3.

förfarandet före ansökan. Den 
projektansvarige ska fullt ut samarbeta 
med den behöriga myndigheten för att 
hålla tidsfristerna och följa det detaljerade 
schemat i punkt 3..

Or. en

Ändringsförslag 496
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Berörda behöriga myndigheter ska vid 
gruppens möten rapportera om hur 
tillståndsförfarandena för projekt av 
gemensamt intresse framskrider.

Or. en

Ändringsförslag 497
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om tidsfristen för det övergripande 
beslutet löper ut, ska den behöriga 
myndigheten informera den behöriga 
gruppen om vilka åtgärder den har vidtagit 
eller ska vidta för att slutföra 
tillståndsprocessen med minsta möjliga 
försening. Gruppen får begära att den 
behöriga myndigheten regelbundet 
rapporterar om vilka framsteg som har 
gjorts i detta avseende.

6. Om tidsfristen för det övergripande 
beslutet löper ut, ska den behöriga 
myndigheten informera den behöriga 
gruppen om vilka ytterligare åtgärder den 
har vidtagit eller ska vidta för att slutföra 
tillståndsprocessen med minsta möjliga 
försening. Gruppen får begära att den 
behöriga myndigheten regelbundet 
rapporterar om vilka framsteg som har 
gjorts i detta avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 498
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Nätutvecklingsplanering och projekt av 

gemensamt intresse
1. Vid utvecklingen av nationella och 
regionala utvecklingsplaner för 
överföringsnät som kan påverkas avsevärt 
av projekt av gemensamt intresse, och vid 
upprättandet av gemensamma 
nätutvecklingsplaner för överföringsnät, 
ska medlemsstaterna, de systemansvariga 
för distributionssystemen och Entso för el 
se till att följande minimikriterier är 
uppfyllda:
– Som grund för nätutvecklingsplanerna 
finns minst tre rimliga scenarier för den 
framtida utvecklingen av utbud och 
efterfrågan som ska beräknas och 
godkännas av tillsynsmyndigheten.
– Scenarierna är framför allt baserade på 
efterlevnad av medlemsstaternas mål att 
öka andelen förnybar energi, minska
utsläppen av växthusgaser och öka 
energieffektiviteten.
– Scenarierna och de underliggande 
uppgifterna offentliggörs i enlighet med 
punkt 2 vid överlämnandet till
tillsynsmyndigheten.
– Tillsynsmyndigheten genomför före
godkännandet minst ett offentligt samråd.
(2) Såvida inte privata intressen avseende 
skydd av personuppgifter eller 
kommersiella uppgifter i undantagsfall 
väger tyngre än intresset av att 
offentliggöra grunderna till 
nätutvecklingsplanen, ska de 
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systemansvariga för överföringssystemen 
göra alla uppgifter som krävs för en
oberoende kontroll av behovet av 
utvecklingsprojekt tillgängliga för 
allmänheten. Samma skyldighet gäller 
Entso för el när det gäller grunderna för
den tioåriga nätutvecklingsplanen i 
enlighet med artikel 8 i förordning
(EG) nr 714/2009.

Or. de

Ändringsförslag 499
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast tre månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 
marknadsmodeller – för en harmoniserad 
långsiktig kostnadsnyttoanalys på 
unionsnivå som omfattar hela 
energisystemet och avser projekt av 
gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 2 i 
bilaga II, med beaktande av ett bredare 
spektrum av socialoekonomiska och 
miljömässiga fördelar med 
energiinfrastruktur. Metoden ska 
utarbetas på ett transparent sätt efter 
formellt samråd med organisationer som 
företräder berörda intressenter. Metoden 
ska även utarbetas i enlighet med de 
principer som anges i bilaga V, samtidigt 
som dess grundläggande scenarier ska 
vara förenliga med målen i 
direktiv 2009/28/EG, annan relevant 
unionslagstiftning och de långsiktiga 
politiska målen i färdplanerna för 2050.
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Förslaget till metod ska offentliggöras och 
vara föremål för ett offentligt samråd i 
enlighet med unionens 
standardförfaranden.

Or. en

Motivering

Metoden bör lämpligen omfatta ett bredare spektrum av socioekonomiska och miljömässiga 
fördelar med energiinfrastruktur, så att en transeuropeisk utvärdering garanteras, i stället för 
de nationella tillsynsmyndigheternas nuvarande metod, som är begränsad till en 
undersökning av inverkan på nationell nivå. Eftersom metoden kommer att vara en hörnsten i 
den utvärdering som avgör hur projekt bör förtecknas efter gemensamt europeiskt interesse, 
bör det understrykas att de scenarier som berörs ska vara fullständigt förenliga med 
EU-lagstiftningen och med långsiktiga politiska mål. Ett offentligt samråd om den föreslagna 
metoden för kostnadsnyttoanalys krävs, inte bara ett slutgiltigt offentliggörande av metoden.

Ändringsförslag 500
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast tolv månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas, efter formellt samråd 
med organisationer som företräder 
samtliga berörda intressenter, förse byrån 
och kommissionen med sina respektive
metoder dels för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet, vilka ska 
tillämpas av Entso i deras 
unionsomfattande tioåriga 
nätutvecklingsplaner, dels för 
projektspecifika analyser som ska 
tillämpas av de projektansvariga i projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a, b och d och 
punkt 2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer som anges i 
bilaga V och vara förenlig med de 
bestämmelser och indikatorer som 
fastställs i bilaga IV.
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Or. en

Motivering

Lagring av el är ingen reglerad verksamhet enligt denna förordning, och metoden för en 
harmoniserad kostnadsnyttoanalys bör därför inte tillämpas på den kategori som faller under 
punkt 1 c i bilaga II. 

Ändringsförslag 501
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast tolv månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas, efter formellt samråd 
med organisationer som företräder 
samtliga berörda intressenter, förse byrån 
och kommissionen med sina respektive 
metoder dels för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet, vilka ska 
tillämpas av Entso i deras 
unionsomfattande tioåriga 
nätutvecklingsplaner, dels för 
projektspecifika analyser som ska 
tillämpas av de projektansvariga i projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 2 i 
bilaga II. Metoden ska utarbetas i enlighet 
med de principer som anges i bilaga V och 
vara förenlig med de bestämmelser och 
indikatorer som fastställs i bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Att Entso för el ska lägga fram en metod efter en månad är olämpligt, eftersom vissa av de 
kriterier som anges i bilaga V är utöver dem som beaktas i de tioåriga 
nätutvecklingsplanerna från Entso för el. Det är dessutom nödvändigt att metoden bygger på 
en tydlig rättslig grund. Ett år är det mininum som krävs för utveckling av nya metoder, 
särskilt sådana som inbegriper externa effekter.

Ändringsförslag 503
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast en månad efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 
marknadsmodeller – för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet och avser 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer och kriterier
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bilaga V. som anges i artikel 4.2 i bilaga IV och 
bilaga V. Entso för el och Entso för gas 
ska i ett tidigt skede i samband med 
utvecklingen av metoden samråda med 
berörda intressenter, inbegripet 
användare av infrastrukturen, 
organisationer som företräder 
infrastrukturoperatörerna och utvecklare 
av projekt som inte drivs av 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. en

Motivering

Detta för att samråd ska ske även med en organisation som företräder alla 
gasinfrastrukturoperatörer.

Ändringsförslag 504
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

På grund av samarbetet och behovet av att involvera intressenter förefaller 4 månader vara 
en mer realistisk tidsperiod. Intressenterna bör även involveras i ett tidigt skede i 
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utvecklingen av metoden för kostnadsnyttoanalys och rådfrågas via den användargrupp som 
företräder samtliga berörda intressenter. Användargruppen ska träffas åtminstone två gånger 
innan Entso för el och Entso för gas förser byrån och kommissionen med sin metod (se äf i 
bilaga V ny punkt 13).

Ändringsförslag 505
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 506
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast en månad efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 

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

marknadsmodeller – för en harmoniserad 
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet och avser 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 
2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer som anges i 
bilaga V. Förslaget till metod ska 
offentliggöras och vara föremål för 
samråd i enlighet med unionens 
standardförfaranden.

Or. en

Motivering

Ett offentligt samråd om den föreslagna metoden för kostnadsnyttoanalys krävs, inte bara ett 
slutgiltigt offentliggörande av metoden.

Ändringsförslag 507
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 508
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 509
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bredare spektrum av socioekonomiska 
och miljömässiga fördelar med 
energiinfrastruktur på regional nivå.
Metoden ska utarbetas i enlighet med de 
principer som anges i bilaga V.

Or. en

Motivering

Denna kostnadsnyttoanalys bör inbegripa ett bredare spektrum av ekonomiska, sociala och 
miljömässiga fördelar med energiinfrastruktur, till exempel att koldioxidutsläpp kan undvikas 
och att integreringen av förnybar energi i energinätet kan ske snabbare.

Ändringsförslag 510
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Tidsfristen är för kort för ett kvalitetssamråd. Det är därför bättre att förlänga den.

Ändringsförslag 511
Amalia Sartori
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast tre månader efter det att byrån 
har mottagit metoden ska den, efter 
formella samråd med de organisationer 
som företräder samtliga berörda 
intressenter, förse kommissionen med ett 
yttrande om den.

2. Senast tre månader efter det att byrån 
har mottagit metoden ska den, efter 
formella samråd med samtliga berörda 
intressenter, förse kommissionen med ett 
yttrande om den.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag bör Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter spela en 
strategisk ”mellanroll” (mellan Entso och kommissionen) vid det slutgiltiga fastställandet av 
metoden för konstnadsnyttoanalys. Berörda intressenter bör involveras genom Byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter på ett transparent sätt innan metoden för 
kostnadsnyttoanalys används som ett referensverktyg för framtida projekt. Det är åtminstone 
högst relevant att Europeiska utvecklingsfonden rådfrågas och att återkoppling angående 
metoden sker på denna nivå.

Ändringsförslag 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast tre månader efter det att byrån 
har mottagit metoden ska den, efter 
formella samråd med de organisationer 
som företräder samtliga berörda 
intressenter, förse kommissionen med ett 
yttrande om den.

2. Senast tre månader efter det att byrån 
har mottagit metoden ska den, efter 
formella samråd med samtliga berörda 
intressenter, förse kommissionen med ett 
yttrande om den.

Or. en

Motivering

För att fastställa en ändamålsenlig metod är det en grundförutsättning att en grundlig, 
oberoende och öppen granskning sker av metoden för kostnadsnyttoanalys gemom samtliga 
berörda aktörer. Alla intressenter bör få tillfälle att ge synpunkter på en sådan metod, inte 
bara de berörda organisationer som företräder dem – vilket är brukligt de vid offentliga 
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samråd som kommissionen, byrån och Entso redan anordnar.

Ändringsförslag 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast tre månader efter det att byrån 
har mottagit metoden ska den, efter 
formella samråd med de organisationer 
som företräder samtliga berörda 
intressenter, förse kommissionen med ett 
yttrande om den.

2. Senast tre månader efter det att byrån 
har mottagit metoden ska den, efter 
formella samråd med samtliga berörda 
intressenter, förse kommissionen med ett 
yttrande om den.

Or. en

Ändringsförslag 514
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast tre månader efter det att 
kommissionen har mottagit byråns yttrande 
ska den utfärda ett yttrande om metoden.

3. Senast tre månader efter det att 
kommissionen har mottagit byråns yttrande 
ska den utfärda ett yttrande om metoden 
som den ska översända till 
Europaparlamentet och rådet för 
godkännande, tillsammans med båda 
två metoderna.

Or. ro

Ändringsförslag 515
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast tre månader efter det att Entso 
för el och Entso för gas har mottagit 
kommissionens yttrande ska de anpassa 
sin metod i enlighet med detta och skicka 
in den till kommissionen för godkännande.

4. Senast tre månader efter det att Entso 
för el och Entso för gas har godkänts av 
Europaparlamentet och rådet ska de 
anpassa sin metod i enlighet med detta och 
skicka in den till kommissionen för 
godkännande.

Or. ro

Ändringsförslag 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två veckor efter kommissionens 
godkännande ska Entso för el och Entso 
för gas offentliggöra metoden på sina 
webbplatser. På begäran ska de 
tillhandahålla kommissionen och byrån de 
uppsättningar inmatningsdata som beskrivs 
i punkt 1 i bilaga V samt andra relevanta 
uppgifter om nät, lastflöde och 
marknaden på ett tillräckligt exakt sätt i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
tillämpliga konfidentialitetsavtal.
Uppgifterna ska vara giltiga den dag då de 
begärs in. Kommissionen och byrån ska se 
till att de mottagna uppgifterna behandlas 
konfidentiellt både av dem själva och av 
alla parter som utför analysarbete åt dem 
på grundval av de uppgifterna.

5. Senast två veckor efter kommissionens 
godkännande ska Entso för el och Entso 
för gas offentliggöra sina respektive 
metoder på sina webbplatser. På begäran 
ska de tillhandahålla kommissionen och 
byrån de uppsättningar inmatningsdata 
som beskrivs i punkt 1 i bilaga V.
Uppgifterna ska vara giltiga den dag då de 
begärs in. Kommissionen och byrån ska se 
till att de mottagna uppgifterna behandlas 
konfidentiellt både av dem själva och av 
alla parter som utför analysarbete åt dem 
på grundval av de uppgifterna.

Or. en

Motivering

Förslaget syftar till att garantera överensstämmelse med ändringsförslaget i artikel 12.1.
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Ändringsförslag 517
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två veckor efter kommissionens 
godkännande ska Entso för el och Entso 
för gas offentliggöra metoden på sina 
webbplatser. På begäran ska de 
tillhandahålla kommissionen och byrån de 
uppsättningar inmatningsdata som beskrivs 
i punkt 1 i bilaga V samt andra relevanta 
uppgifter om nät, lastflöde och 
marknaden på ett tillräckligt exakt sätt i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
tillämpliga konfidentialitetsavtal.
Uppgifterna ska vara giltiga den dag då de 
begärs in. Kommissionen och byrån ska se 
till att de mottagna uppgifterna behandlas 
konfidentiellt både av dem själva och av 
alla parter som utför analysarbete åt dem 
på grundval av de uppgifterna.

5. Senast två veckor efter kommissionens 
godkännande ska Entso för el och Entso 
för gas offentliggöra sina respektive 
metoder på sina webbplatser. På begäran 
ska de tillhandahålla kommissionen och 
byrån de uppsättningar inmatningsdata 
som beskrivs i punkt 1 i bilaga V.
Uppgifterna ska vara giltiga den dag då de 
begärs in. Kommissionen och byrån ska se 
till att de mottagna uppgifterna behandlas 
konfidentiellt både av dem själva och av 
alla parter som utför analysarbete åt dem 
på grundval av de uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 518
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två veckor efter kommissionens 
godkännande ska Entso för el och Entso 
för gas offentliggöra metoden på sina 
webbplatser. På begäran ska de 
tillhandahålla kommissionen och byrån de 
uppsättningar inmatningsdata som beskrivs 
i punkt 1 i bilaga V samt andra relevanta 
uppgifter om nät, lastflöde och marknaden 
på ett tillräckligt exakt sätt i enlighet med 
nationell lagstiftning och tillämpliga 

5. Senast två veckor efter kommissionens 
godkännande ska Entso för el och Entso 
för gas offentliggöra metoden på sina 
webbplatser. På begäran ska de 
tillhandahålla kommissionen och byrån de 
uppsättningar inmatningsdata som beskrivs 
i punkt 1 i bilaga V samt andra relevanta
uppgifter om nät, lastflöde och marknaden 
på ett tillräckligt exakt sätt i enlighet med 
nationell lagstiftning och tillämpliga 
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konfidentialitetsavtal. Uppgifterna ska 
vara giltiga den dag då de begärs in. 
Kommissionen och byrån ska se till att de 
mottagna uppgifterna behandlas 
konfidentiellt både av dem själva och av 
alla parter som utför analysarbete åt dem 
på grundval av de uppgifterna.

konfidentialitetsavtal. Kommissionen eller 
byrån kan begära att Entso för el och 
Entso för gas tillhandahåller den 
bakomliggande beräkningen för 
kontrolländamål. Uppgifterna ska vara 
giltiga den dag då de begärs in. 
Kommissionen och byrån ska se till att de 
mottagna uppgifterna behandlas 
konfidentiellt både av dem själva och av 
alla parter som utför analysarbete åt dem 
på grundval av de uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 519
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Metoderna ska uppdateras och 
förbättras efter behov i samstämmighet 
med offentliggörandet av de tioåriga 
nätutvecklingsplanerna, genom 
tillämpning av förfarandet i punkterna 1–5.

Or. en

Ändringsförslag 520
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

kostnadsnyttoanalysen i urvalsförfarandet 
för projekt av gemensamt intresse i 
enlighet med artikel 3, i 
gränsöverskridande fördelning av 
tillhörande kostnader för projekt av 
gemensamt intresse i enlighet med artikel 
13 och i alla efterföljande tioåriga 
nätutvecklingsplaner för el och gas som tas 
fram av Entso för el och Entso för gas i 
enlighet med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 714/2009 och förordning 
(EG) nr 715/2009.

Or. en

Ändringsförslag 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 522
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Metoderna ska tillämpas i alla 
efterföljande tioåriga nätutvecklingsplaner 
för el och gas som tas fram av Entso för el 
och Entso för gas i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009 när det 
gäller kostnadsnyttoanalysen på 
unionsnivå som omfattar hela 
energisystemet.

Or. en

Ändringsförslag 523
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillhandahålla 
kommissionen och byrån sina modeller för 
el- och gasmarknaderna och el- och 
gasnäten, inbegripet överföring respektive
lagring av el och gas, som omfattar de 
prioriterade korridorer och områden som 
anges i bilaga I och som utarbetats i 
enlighet med principerna i bilaga V. När 
dessa modeller godkänts av kommissionen 
i enlighet med förfarandet i punkterna 2–4, 
ska de inkluderas i respektive metoder.

Or. en

Motivering

Synergieffekterna i en gemensam modell för el- och gasmarknaderna är långt ifrån självklara.
Bägge modellerna bör utvecklas separat för el och för gas.
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Ändringsförslag 524
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla byrån, kommissionen,
Europaparlamentet och rådet en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

Or. ro

Ändringsförslag 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån 
konsekventa och interaktiva modeller för 
el- och gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När dessa modeller godkänts av 
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kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska de inkluderas i 
metoden.

Or. en

Ändringsförslag 526
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas 
samt LNG-terminaler och LNG–lagring,
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

Or. en

Ändringsförslag 527
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
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gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas 
samt LNG-terminaler och LNG–lagring,
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

Or. en

Ändringsförslag 528
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas, 
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

8. Senast den 31 december 2016 ska Entso 
för el och Entso för gas tillsammans 
tillhandahålla kommissionen och byrån en 
gemensam modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten, bland annat i fråga om 
överföring och lagring av både el och gas 
samt LNG-terminaler och LNG–lagring,
som omfattar de prioriterade korridorer 
och områden som anges i bilaga I och som 
utarbetats i enlighet med principerna i 
bilaga V. När modellen godkänts av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
punkterna 2–4, ska den inkluderas i 
metoden.

Or. en

Ändringsförslag 529
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a, b och d och 
punkt 2 i bilaga II ska bäras av de 
systemansvariga eller den 
projektansvarige för 
överföringsinfrastrukturen i den eller de 
medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt, och ska, i den mån det 
inte täcks av överbelastningsavgifter eller 
andra avgifter, finansieras av 
nätanvändarna genom avgifter för 
nättillträde i denna medlemsstat eller 
dessa medlemsstater.

Vid projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 2 i 
bilaga II gäller föregående mening endast 
om åtminstone en projektansvarig begär 
att de behöriga nationella myndigheterna 
ska tillämpa denna artikel på alla eller 
delar av kostnaderna för projektet och i 
den mån en bedömning av 
marknadsefterfrågan har visat att det inte 
kan förväntas att kostnaderna täcks av de 
avgifter som betalas av användarna av 
infrastrukturen. Om projektet har flera 
projektansvariga ska de behöriga 
nationella tillsynsmyndigheterna utan 
dröjsmål begära att alla projektansvariga 
lämnar in investeringsförfrågan 
gemensamt i enlighet med punkt 4.
Bestämmelserna i denna artikel ska inte 
gälla för projekt av gemensamt intresse 
som har beviljats ett undantag i enlighet 
med artikel 36 i direktiv 2009/73/EG eller 
artikel 17 i förordning (EG) nr 714/2009.

Or. en
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Ändringsförslag 530
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a, b och d i 
bilaga II ska bäras av de systemansvariga 
för överföringssystemen i den eller de 
medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt, och ska finansieras av 
nätanvändarna genom avgifter för 
nättillträde.
1a. Investeringskostnaderna för ett 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 2 i bilaga II 
ska bäras av antingen de systemansvariga 
för överföringsystemen, de 
systemansvariga för lagringssystemen när 
det gäller reglerade lagringsanläggningar 
eller de systemansvariga för LNG-
systemen i den eller de medlemsstater där 
projektet tillför en positiv nettoeffekt, och 
ska finansieras av nätanvändarna genom 
avgifter för nättillträde.

Or. en

Ändringsförslag 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 2 i 
bilaga II ska bäras av de systemansvariga 
för överföringsystemen i den eller de 
medlemsstater där projektet tillför en 

1. Investeringskostnaderna i punkt 5 i 
bilaga V för projekt av gemensamt intresse 
som faller under kategorierna i punkt 1 a–
d och punkt 2 i bilaga II, med undantag 
för pumpkraftverksprojekt, ska bäras av 
de systemansvariga för överföringsystemen 
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positiv nettoeffekt, och ska finansieras av 
nätanvändarna genom avgifter för 
nättillträde.

i den eller de medlemsstater där projektet 
tillför en positiv nettoeffekt, och ska 
finansieras av nätanvändarna genom 
avgifter för nättillträde.

Or. en

Ändringsförslag 532
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 2 i 
bilaga II ska bäras av de systemansvariga 
för överföringsystemen i den eller de 
medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt, och ska där det är 
möjligt med hänsyn till den ekonomiska 
och sociala situationen finansieras av 
nätanvändarna genom avgifter för 
nättillträde.

Or. ro

Ändringsförslag 533
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kostnaderna för projekt av gemensamt 
intresse enligt punkt 5 i bilaga V som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II ska bäras av de 
systemansvariga för överföringsystemen i 
den eller de medlemsstater där projektet 
tillför en positiv nettoeffekt, och ska 
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nätanvändarna genom avgifter för 
nättillträde.

finansieras av nätanvändarna genom 
avgifter för nättillträde.

Or. en

Motivering

Alla kostnader för projekt av gemensamt intresse bör beaktas i beslutet om 
kostnadsfördelning, inte bara investeringskostnader, annars blir kostnadsfördelningen inte 
effektiv.

Ändringsförslag 534
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 535
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna artikel ska inte 
gälla för de investeringskostnader som 
kan återfås genom avgifter för 
nättillträde, som tas ut av nätanvändare i 
enlighet med artikel 13 i förordning 
(EG) 715/2009.
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Or. en

Ändringsförslag 536
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna artikel ska inte 
gälla för de investeringskostnader som 
kan återfås genom avgifter för 
nättillträde, som påförs nätanvändare i 
enlighet med artikel 13 i förordning 
(EG) nr 715/2009.

Or. en

Motivering

Om investeringskostnaderna kan fördelas till nätanvändare, exempelvis efter fasta åtaganden 
till följd av marknadstester eller åtaganden av tillsynsmyndigheten, skulle ett komplicerat 
förfarande för kostnadsfördelning medföra en onödig myndighetsbörda.

Ändringsförslag 537
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En jämförelse av 
investeringskostnaderna för ägare av 
tekniska system ska utvecklas för att hitta 
referenser och bästa praxis som kan 
garantera att de kostnader som uppstår är 
effektiva. När det finns stora omotiverade 
skillnader när det gäller kostnader kan 
kommissionen inleda ett 
anbudsförfarande för att säkerställa att 
infrastrukturen har byggts upp med en så 
effektiv kostnad som möjligt.
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Or. en

Ändringsförslag 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stora ökningar av 
investeringskostnaderna ska meddelas 
kommissionen av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och byrån. Om 
ingen tillfredsställande motivering lämnas 
av den projektansvarige kan 
kommissionen inleda ett 
anbudsförfarande som är öppet för alla 
projektansvariga för att bygga upp 
projektet.

Or. en

Ändringsförslag 539
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska i samarbete med byrån fastställa en 
uppsättning tillfredsställande indikatorer 
för att jämföra investeringskostnaderna 
per enhet mellan projektansvariga i de 
olika medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

En jämförelse kan redan göras genom samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 540
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. När den första meningen i punkt 1 
tillämpas ska den ansvarige eller de 
ansvariga för ett projekt av gemensamt 
intresse som faller under kategorierna i 
punkt 1 a, b och d och punkt 2 i bilaga II 
regelbundet informera samtliga berörda 
nationella tillsynsmyndigheter om hur 
projektet fortskrider och om vilka 
kostnader och verkningar det konstaterats 
medföra. Så snart sådana projekt har 
uppnått tillräcklig mognad, ska den 
projektansvarige tillställa de berörda
nationella tillsynsmyndigheterna en 
investeringsförfrågan med en begäran om 
ett beslut om gränsöverskridande 
kostnadsfördelning, tillsammans med 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 541
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ansvarige eller de ansvariga för ett 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II ska regelbundet 
informera samtliga berörda nationella 
tillsynsmyndigheter om hur projektet 
fortskrider och om vilka kostnader och 
verkningar det konstaterats medföra. Så 
snart ett projekt av gemensamt intresse 

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

som har valts ut i enlighet med artikel 3 
och som faller under kategorierna i punkt 1 
a–d och punkt 2 i bilaga II har uppnått 
tillräcklig mognad, ska den 
projektansvarige tillställa de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna en 
investeringsförfrågan med en 
gränsöverskridande kostnadsfördelning,
tillsammans med följande:

Or. en

Ändringsförslag 542
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kostnadsnyttoanalys på grundval av 
den metod som utarbetats i enlighet med 
artikel 12.

(a) En detaljerad kostnadsnyttoanalys som 
genomförs av den projektansvarige eller 
av en godkänd oberoende part som utsetts 
av den projektansvarige på grundval av 
den metod som utarbetats i enlighet med 
artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 543
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de första tioåriga 
nätutvecklingsplanerna har antagits 
baserat på metoden i artikel 12.7 ska led a 
avse en uppdaterad version av resultaten 
av Entsos kostnadsnyttoanalys baserad på 
utveckling som har skett sedan den 
offentliggjordes. Den eller de 
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projektansvariga kan också bifoga sina 
kommentarer till resultaten av Entsos 
kostnadsnyttoanalys eller ytterligare 
uppgifter som inte omfattas av Entsos 
analys.

Or. en

Ändringsförslag 544
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den projektansvarige eller den godkända 
oberoende part som genomför den 
detaljerade kostnadsnyttoanalysen ska 
lämna in alla uppgifter som används för 
att beräkna kostnadsnyttoanalysen till 
byrån, som ska granska, utvärdera och 
bekräfta att kostnadsnyttoanalyserna har 
genomförts på ett objektivt och neutralt 
sätt, på grundval av den metod som har 
utarbetats i enlighet med artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 545
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast sex månader efter det att den 
sista förfrågan mottagits av den sista av de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna, 
efter samråd med den eller de 
projektansvariga, fatta ett gemensamt 
beslut om fördelningen av de 

5. Senast sex månader efter det att den 
sista förfrågan mottagits av den sista av de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna, 
efter byråns godkännande av den 
kostnadsnyttoanalys som har genomförts 
av den projektansvarige eller den 
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investeringskostnader som ska bäras av 
varje systemansvarig i projektet samt om 
kostnadernas inkludering i nättarifferna.
De nationella tillsynsmyndigheterna får 
besluta att fördela endast en del av 
kostnaderna eller att fördela kostnaderna 
inom ett paket av flera projekt av 
gemensamt intresse.

godkända oberoende parten och efter 
samråd med den eller de projektansvariga, 
fatta ett gemensamt beslut om fördelningen 
av de investeringskostnader som ska bäras 
av varje systemansvarig i projektet samt 
om kostnadernas inkludering i 
nättarifferna. De nationella 
tillsynsmyndigheterna får besluta att 
fördela endast en del av kostnaderna eller 
att fördela kostnaderna inom ett paket av 
flera projekt av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 546
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid beslut om gränsöverskridande 
fördelning av kostnader ska hänsyn tas till 
resultaten av kostnadsnyttoanalysen på 
grundval av den metod som har utarbetats 
i enlighet med artikel 12 (t.ex. projektets 
eller projektens ekonomiska, sociala och 
miljömässiga kostnader och fördelar i de 
berörda medlemsstaterna) och till det 
eventuella behovet av finansiellt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 547
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beslut om gränsöverskridande 
fördelning av kostnader ska hänsyn tas till 

Vid beslut om gränsöverskridande 
fördelning av kostnader ska hänsyn tas till 



AM\900618SV.doc 45/94 PE487.999v01-00

SV

projektets eller projektens ekonomiska, 
sociala och miljömässiga kostnader och 
fördelar i de berörda medlemsstaterna och 
till det eventuella behovet av finansiellt 
stöd.

projektets eller projektens ekonomiska, 
sociala och miljömässiga kostnader och 
fördelar i de berörda medlemsstaterna och 
till det eventuella behovet av finansiellt 
stöd.

Or. de

Ändringsförslag 548
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
utan dröjsmål meddela byrån sitt beslut 
och samtidigt lämna all relevant 
information om beslutet. Informationen ska 
särskilt innehålla en detaljerad 
redogörelse för de faktorer som legat till 
grund för kostnadsfördelningen mellan 
medlemsstaterna, exempelvis följande:

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
utan dröjsmål meddela byrån sitt beslut om 
kostnadsfördelningen och samtidigt lämna 
all relevant information om beslutet.
Informationen ska särskilt innehålla en 
detaljerad redogörelse för de faktorer som 
legat till grund för kostnadsfördelningen 
mellan medlemsstaterna, exempelvis 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 549
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet om kostnadsfördelning ska 
offentliggöras.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 550
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet om kostnadsfördelning ska 
offentliggöras.

Beslutet om kostnadsfördelning ska 
offentliggöras. Artiklarna 19, 20 och 22 i 
förordning (EG) nr 713/2009 är 
tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 551
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet om kostnadsfördelning ska 
offentliggöras.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 552
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Av de ekonomiska resurser som ska göras 
tillgängliga för energiinfrastruktur ska 
minst två tredjedelar tilldelas projekt som 
avser elinfrastruktur.

Or. nl

Motivering

I sin rapport från 2011 har kommissionen uppskattat de totala investeringsbehoven för 
infrastruktur att uppgå till ungefär 200 miljarder euro fram till 2020. Av detta belopp behövs 
uppskattningsvis 140 miljarder euro för elinfrastruktur och 70 miljarder euro för 
gasinfrastruktur. Kvoten av investeringsbehov ska återspeglas i tilldelningen av ekonomiska 
resurser. Två tredjedelar av den totala tillgängliga budgeten måste reserveras till 
elinfrastruktur.

Ändringsförslag 554
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en projektansvarig löper högre 
risker vid utveckling, konstruktion, drift 
eller underhåll av ett projekt av gemensamt 
intresse som omfattas av kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II, med 
undantag för pumpkraftverksprojekt, 
jämfört med risker som normalt uppstår 
vid ett jämförbart infrastrukturprojekt, och 
om dessa risker inte omfattas av undantag i 
enlighet med artikel 36 i direktiv 

1. Om en projektansvarig löper högre 
risker vid utveckling, konstruktion, drift 
eller underhåll av ett projekt av gemensamt 
intresse som omfattas av kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II, med 
undantag för pumpkraftverksprojekt,
naturgaslager och LNG-anläggningar, 
jämfört med risker som normalt uppstår 
vid ett jämförbart infrastrukturprojekt, och 
om dessa risker inte omfattas av undantag i 



PE487.999v01-00 48/94 AM\900618SV.doc

SV

2009/73/EG eller artikel 17 i förordning 
(EG) nr 714/2009, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna se till att lämpliga 
incitament ges till det projektet vid 
tillämpning av artikel 37.8 i 
direktiv 2009/72/EG, artikel 41.8 i 
direktiv 2009/73/EG, artikel 14 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009.

enlighet med artikel 36 i direktiv 
2009/73/EG eller artikel 17 i förordning 
(EG) nr 714/2009, ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna se till att lämpliga 
incitament ges till det projektet vid 
tillämpning av artikel 37.8 i 
direktiv 2009/72/EG, artikel 41.8 i 
direktiv 2009/73/EG, artikel 14 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009.

Vid betalning av nätavgifter får 
pumpkraftverk, naturgaslager och 
LNG-anläggningar inte behandlas som 
slutanvändare för att deras 
konkurrenskraft inte ska begränsas.

Or. de

Ändringsförslag 555
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en projektansvarig löper högre 
risker vid utveckling, konstruktion, drift 
eller underhåll av ett projekt av gemensamt 
intresse som omfattas av kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II, med 
undantag för pumpkraftverksprojekt, 
naturgaslager och LNG-anläggningar,
jämfört med risker som normalt uppstår 
genom ett jämförbart infrastrukturprojekt, 
och då sådana risker inte täcks av ett 
undantag till följd av artikel 36 i direktiv 
2009/73/EG eller artikel 17 i förordning 
(EG) nr 714/2009, ska nationella 
tillsynsmyndigheter säkerställa att 
lämpliga incitament ges till det projektet 
vid tillämpning av artikel 37.8 i direktiv 
2009/72/EG, artikel 41.8 i direktiv 
2009/73/EG, artikel 14 i förordning 
(EG) nr 714/2009, och artikel 13 i 
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förordning (EG) nr 715/2009.
Om pumpkraftverk behandlas som 
slutanvändare i samband med betalning 
av nätavgifter ska medlemsstaterna i 
framtiden befria pumpkraftverk från 
sådana avgifter.

Or. de

Motivering

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Ändringsförslag 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Självklar.

Ändringsförslag 557
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 558
Evžen Tošenovský
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 559
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de nationella tillsynsmyndigheterna 
beslutar om beviljande av sådana 
incitament ska de beakta resultaten av den 
kostnadsnyttoanalys som ska göras på 
grundval av metoden i artikel 12, särskilt 
de positiva regionala eller 
unionsomfattande externa effekter som 
projektet genererar. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska vidare analysera 
de specifika riskerna för den eller de 

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

projektansvariga, de åtgärder som 
vidtagits för att minska riskerna samt 
frågan om huruvida projektets riskprofil är 
försvarbar med tanke på de positiva 
nettoeffekter det ger jämfört med ett 
alternativ med lägre risk. Bland de risker 
som berättigar till incitament ingår
otillräcklig kostnadsåtervinning samt  
risker under utvecklingen.

Or. de

Ändringsförslag 560
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 561
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 562
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 563
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det incitament som beviljas genom 
beslutet ska beakta riskens särskilda 
karaktär och omfatta

utgår

(a) regler för förhandsinvestering, eller
(b) regler för erkännande av de faktiska 
kostnader som uppstått innan projektet tas 
i drift, eller
(c) regler för medgivande av extra 
avkastning på det kapital som har 
investerats i projektet, eller
(d) alla andra åtgärder som anses 
nödvändiga och lämpliga.
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Or. xm

Motivering

Incitament bör endast ges av nationella myndigheter. Incitamentens karaktär kan variera i 
enlighet med den särskilda utformningen av en medlemsstats tullsystem och bör skräddarsys 
för att tillgodose behoven för projektet i fråga. Därför är inte en allmän lista på möjliga 
incitament lämplig.

Ändringsförslag 564
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det incitament som beviljas genom 
beslutet ska beakta riskens särskilda 
karaktär och omfatta

3. Det incitament som beviljas genom 
beslutet ska beakta riskens särskilda 
karaktär och bland annat omfatta

Or. en

Motivering

Förteckningen över beviljade incitament bör inte begränsas till dem som anges ovan eftersom 
det skulle förhindra att nya sätt att ge incitament till investeringar hittas.

Ändringsförslag 565
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det incitament som beviljas genom 
beslutet ska beakta riskens särskilda 
karaktär och omfatta

3. Det incitament som beviljas genom 
beslutet ska beakta riskens särskilda 
karaktär och bland annat omfatta

Or. en

Ändringsförslag 566
Kathleen Van Brempt
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en gemensam metod för att utvärdera 
de högre risker som investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt medför.

(b) en gemensam metod för att utvärdera 
de högre risker som investeringar i 
elöverföringsprojekt, 
gasöverföringsprojekt och projekt för 
smarta nät medför.

Or. nl

Ändringsförslag 567
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) regler för erkännande av de faktiska 
kostnader som uppstått innan projektet tas 
i drift, eller

(b) en gemensam metod för att utvärdera 
de högre risker som investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och i projekt för 
smarta nät medför.

Or. en

Ändringsförslag 568
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en gemensam metod för att utvärdera 
de högre risker som investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt medför.

(Berör inte den svenska versionen.).

Or. de
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Ändringsförslag 569
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet offentliggöra 
sin metod och de kriterier som har använts 
för att utvärdera investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och de högre risker 
dessa medför.

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet som har 
beslutat om att tillhandahålla ytterligare 
incitament offentliggöra sin metod och de 
kriterier som har använts för att utvärdera 
investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och de högre risker 
dessa medför.

Or. en

Ändringsförslag 570
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet offentliggöra 
sin metod och de kriterier som har använts 
för att utvärdera investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och de högre risker 
dessa medför.

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet offentliggöra 
sin metod och de kriterier som har använts 
för att utvärdera investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och i projekt för 
smarta nät och de högre risker dessa 
medför.

Or. nl

Ändringsförslag 571
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet offentliggöra 
sin metod och de kriterier som har använts 
för att utvärdera investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och de högre risker 
dessa medför.

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet offentliggöra 
sin metod och de kriterier som har använts 
för att utvärdera investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och i projekt för 
smarta nät och de högre risker dessa 
medför.

Or. en

Ändringsförslag 572
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet offentliggöra 
sin metod och de kriterier som har använts 
för att utvärdera investeringar i el- och 
gasöverföringsprojekt och de högre risker 
dessa medför.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 573
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Kommissionen ska i samarbete med 
byrån utfärda riktlinjer för de incitament 
som anges i denna artikel, i enlighet med 
artikel 18.1–18.3 i förordning (EG) nr 
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förordning (EG) nr 715/2009. 714/2009 och artikel 23.1 i förordning 
(EG) nr 715/2009, vid behov med hänsyn 
till nationella särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 574
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 575
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom möjligheten att tillhandahålla incitament för att bygga upp ny infrastruktur redan 



PE487.999v01-00 60/94 AM\900618SV.doc

SV

förutses i förordning (EG) nr 715/2009 bör artikeln inte begränsas till projekt av gemensamt 
intresse som nämns i denna artikel.

Ändringsförslag 576
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 577
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Driftsamordning

1. För att säkerställa att unionens 
energiinfrastruktur, däribland projekt av 
gemensamt intresse, fungerar på ett 
pålitligt och effektivt sätt ska byrån till 
kommissionen, inom sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande, lämna 
in sitt förslag för utformning och 
genomförande av lämplig 
driftsamordning i realtid.
2. Förslagen ska innehålla följande:
(a) Fullständiga specifikationer av 
funktioner, med tydligt angivande av den 
information som ska samlas in och delas 
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mellan alla systemansvariga för 
sammanlänkade överföringssystem inom 
varje sammanlänkat område.
(b) Ledningsmodeller, inklusive ägande.
(c) Scheman för genomförande.
3. Inom sex månader efter den dag då 
förslaget tas emot ska kommissionen 
samråda med alla relevanta intressenter 
och offentliggöra ett motiverat yttrande 
om förslaget.
4. Inom tre månader efter den dag då 
kommissionen tar emot byråns yttrande 
ska kommissionen ge Entso för el och 
Entso för gas i uppdrag att påbörja den 
lämpliga driftsamordningen.
5. Den driftsinformation som avses i 
artikel 2a ska göras tillgänglig i realtid för 
alla systemansvariga för sammanlänkade 
system och för byrån. Varje 
systemansvarig ska utse en kontaktperson 
med ansvar för att besvara förfrågningar 
om sådan information från byrån eller 
andra systemansvariga.
6. Efter en genomförandeperiod på två år 
ska samordningsmekanismen utvärderas 
av byrån.

Or. en

Ändringsförslag 578
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Driftsamordning

1. För att säkerställa att Europas 
energiinfrastruktur, däribland projekt av 
gemensamt intresse, fungerar på ett 
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pålitligt och effektivt sätt ska Entso för el 
och Entso för gas till byrån och 
kommissionen, inom sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande, lämna 
in sina respektive förslag för utformning 
och genomförande av lämplig 
driftsamordning i realtid. Förslagen kan 
lämnas in i form av specifika och 
bindande bestämmelser om nätverkskoder 
som ska godkännas i enlighet med 
befintliga förfaranden.
2. Förslagen ska innehålla följande:
(a) Fullständiga specifikationer av 
funktioner, med tydligt angivande av den 
information som ska samlas in och delas 
mellan alla systemansvariga för 
sammanlänkade överföringssystem inom 
varje sammanlänkat område.
(b) Ledningsmodell, inklusive ägande.
(c) Schema för genomförande.
3. Inom 3 månader efter den dag då 
förslagen tas emot ska byrån offentliggöra 
ett motiverat yttrande om förslaget.
4. Inom tre månader efter den dag då 
kommissionen tar emot byråns yttrande 
ska kommissionen ge Entso för el och 
Entso för gas i uppdrag att påbörja den 
lämpliga driftsamordningen.
5. Den driftsinformation som avses i 
artikel 2a ska göras tillgänglig i realtid för 
alla systemansvariga för sammanlänkade 
system och för byrån. Varje 
systemansvarig ska utse en kontaktperson 
med ansvar för att besvara förfrågningar 
om sådan information från byrån eller 
andra systemansvariga.

Or. en

Motivering

På grund av att nätverket blir allt mer komplicerat och innehåller en allt högre grad av 
inbördes beroende behövs en systemdriftsamordning på EU-nivå för att samla in information 
i realtid om det gränsöverskridande utbytet av el och gas, deras relativa kostnader, för att ge 
kommissionen, medlemsstaterna, myndigheterna och de systemansvariga för 
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överföringssystemen användbara uppgifter för en säker och effektiv drift av infrastrukturnät 
och deras framtida planering.

Ändringsförslag 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Driftsamordning

1. För att säkerställa att unionens 
energiinfrastruktur, däribland projekt av 
gemensamt intresse, fungerar på ett 
pålitligt och effektivt sätt ska Entso för el 
och Entso för gas till byrån och 
kommissionen, inom sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande, lämna 
in sina respektive förslag för utformning 
och genomförande av lämplig 
driftsamordning i realtid, med hänsyn till 
olika regionala driftskrav.
2. Förslagen ska innehålla följande:
(a) Fullständiga specifikationer av 
funktioner, med tydligt angivande av den 
information som ska samlas in och delas 
mellan alla systemansvariga för 
sammanlänkade överföringssystem inom 
varje sammanlänkat område.
(b) Scheman för genomförande.
3. Inom tre månader efter den dag då 
förslagen tas emot ska byrån offentliggöra 
ett motiverat yttrande om förslaget.
4. Inom tre månader efter den dag då 
kommissionen tar emot byråns yttrande 
ska kommissionen ge Entso för el och 
Entso för gas i uppdrag att påbörja den 
lämpliga driftsamordningen.
5. Den driftsinformation som avses i 
artikel 2a ska göras tillgänglig i realtid för 
alla systemansvariga för sammanlänkade 
system och för byrån. Varje 
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systemansvarig ska utse en kontaktperson 
med ansvar för att besvara förfrågningar 
om sådan information från byrån eller 
andra systemansvariga.

Or. en

Motivering

Samtidigt som tanken på driftsamordning i realtid av ägare av överföringssystem stöds måste 
det juridiska ansvaret för försörjningstrygghet och säker drift säkerställas av 
medlemsstaterna och deras ägare av överföringssystem. De enorma skillnaderna mellan 
driftskraven i överföringssystemen måste beaktas. Vidare finns det tillräckliga bestämmelser 
om ledning och ägande av överföringssystem i den nuvarande EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 580
Paul Rübig

Förslag till förordning
Kapitel V – Artikel -15 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -15
Projekt som har beviljats ett undantag 
enligt artikel 36 i direktiv 2009/73/EG 
eller artikel 17 i förordning 
(EG) nr 714/2009 ska inte ha rätt till 
finansiellt stöd från unionen enligt 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa].

Or. en

Motivering

Fördelarna med status av projekt av gemensamt intresse överlappar fördelarna med ett 
undantag enligt artikel 36 i direktiv 2009/73/EG eller artikel 17 i förordning 
(EG) nr 714/2009. Ekonomiskt stöd kan påverka avbetalningstiden för ny infrastruktur och 
påverkar därför beslutet om undantag. Undantagna projekt bör därför inte få ytterligare 
finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, 
Mario Pirillo
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Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Projekt som är berättigade till unionens 

finansiella stöd
1. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1, 2 
och 4 i bilaga II ska vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för studier och finansieringsinstrument i 
enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa].
2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d 
och punkt 2 i bilaga II, med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], 
om de genomförs i enlighet med 
förfarandet i artikel 5.6 b eller om de 
uppfyller följande kriterier.
(a) Den projektspecifika 
kostnadsnyttoanalysen enligt artikel 13.4 
a styrker att det finns betydande positiva 
externa effekter, exempelvis 
försörjningstrygghet, solidaritet eller 
innovation.
(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3.
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(c) Projektet har blivit föremål för ett 
beslut om gränsöverskridande 
kostnadsfördelning i enlighet med artikel 
13 eller, vid projekt som har beviljats 
undantag i enlighet med artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EG eller artikel 17 i 
förordning (EG) nr 714/2009, ett yttrande 
om sin kommersiella bärkraft från de 
behöriga nationella tillsynsmyndigheterna 
och byrån.
3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e och 
punkt 4 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], 
om de projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

Or. en

Motivering

Energiriktlinjerna bör avgöra vilka projekt av gemensamt intresse som bör genomföras före 
2020. Det är därför 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 FSE-
förordningen bör fastställas inom FSE. På så sätt kan vi förbättra inte bara konsekvensen 
mellan fördelningen av EU-medel som är tillgängligt efter den fleråriga budgetramens slut 
och de projekt av gemensamt intresse som bör finansieras genom FSE.

Ändringsförslag 582
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt som är berättigade till unionens 
finansiella stöd

Projekt som är berättigade till unionens 
finansiella stöd och villkoren för detta

Or. en
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Ändringsförslag 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, 
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Energiriktlinjerna bör fastställa de projekt av gemensamt intresse som bör genomföras före 
2020. Det är därför 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. På så sätt kan vi förbättra inte bara 
konsekvensen mellan fördelningen av EU-medel som är tillgängligt efter den fleråriga 
budgetramens slut och de projekt av gemensamt intresse som bör finansieras genom FSE.

Ändringsförslag 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 2 i 
bilaga II ska ha rätt till unionens 
finansiella stöd i form av bidrag till 
studier och bygg- och anläggningsarbeten 
samt finansieringsinstrument i enlighet 
med bestämmelserna i 
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förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa].

[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa], om de utförs i 
de delar av gasinfrastruktursektorerna 
där bestämmelserna om åtskilt ägande i 
direktiv 2009/73/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för 
naturgas tillämpas, även i de 
medlemsstater där avvikelser tillämpas i 
detta avseende.
Projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkterna 1, 2 och 4 
i bilaga II ska vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för studier och finansieringsinstrument i 
enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa].

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att genomföra det tredje energiavregleringspaketet, särskilt med avseende 
på gasmarknaden, och att säkerställa att gasproduktionen och leveranserna skiljs åt och att 
de befintliga nätmonopolen avregleras. Det kan underlättas genom att ett villkor införs om att 
endast projekt av gemensamt intresse avseende gas som utförs inom gasinfrastruktursektorer 
i medlemsstater där verkligt åtskilt ägande tillämpas ska ha rätt till ekonomiskt EU-stöd.

Ändringsförslag 585
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 586
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1, 2 
och 4 i bilaga II ska vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för studier och finansieringsinstrument i 
enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa]. Valet av
finansieringsinstrument ska vara
beroende av vilket projekt det rör sig om.
Alla finansiella möjligheter är inte med 
nödvändighet tillämpliga på varje projekt.

Or. de

Ändringsförslag 587
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Projekt av gemensamt intresse ska vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för studier och 
finansieringsinstrument i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa].
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sammanlänkat Europa].

Or. en

Ändringsförslag 588
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 589
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 590
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1 
och 2 bilaga II ska vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av 
finansieringsinstrument i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], 
om projektet inte är kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra
bedömningar som har gjorts, bland annat 
genom eventuella investerare och
långivare.

Or. de

Ändringsförslag 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, 
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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förfarandet i artikel 5.6 b eller om de 
uppfyller följande kriterier.

(a) Den projektspecifika 
kostnadsnyttoanalysen enligt artikel 13.4 
a styrker att det finns betydande positiva 
externa effekter, exempelvis 
försörjningstrygghet, solidaritet eller 
innovation.
(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3.
(c) Projektet har blivit föremål för ett 
beslut om gränsöverskridande 
kostnadsfördelning i enlighet med artikel 
13 eller, vid projekt som har beviljats 
undantag i enlighet med artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EG eller artikel 17 i 
förordning (EG) nr 714/2009, ett yttrande 
om sin kommersiella bärkraft från de 
behöriga nationella tillsynsmyndigheterna 
och byrån.

Or. en

Motivering

Energiriktlinjerna bör fastställa de projekt av gemensamt intresse som bör genomföras före 
2020. Det är därför 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. På så sätt kan vi förbättra inte bara 
konsekvensen mellan fördelningen av EU-medel som är tillgängligt efter den fleråriga 
budgetramens slut och de projekt av gemensamt intresse som bör finansieras genom FSE.

Ändringsförslag 592
Paul Rübig
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Den rasande snabba utbyggnaden av förnybara energikällor kräver även en omfattande 
utbyggnad av lagringskapaciteten. Pumpkraftverk är för närvarande den tekniskt och 
ekonomiskt effektivaste ellagringstekniken. Om pumpkraftverk missgynnas i stödsystemen kan 
detta leda till en långsammare utbyggnad och i förlängningen till minskad 
elförsörjningstrygghet. Därutöver ska man tänka på att det framtida uppförandet av 
pumpkraftverk kommer att medföra betydligt högre kostnader, eftersom de ekonomiskt mest 
lönsamma projekten redan realiserats.

Ändringsförslag 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II, med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 och 3 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
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och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de genomförs i enlighet med förfarandet i 
artikel 5.6 b eller om de uppfyller följande 
kriterier.

Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de genomförs i enlighet med förfarandet i 
artikel 5.6 b eller om de uppfyller följande 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 594
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 595
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II, med undantag för 

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

berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de genomförs i enlighet med förfarandet i 
artikel 5.6 b eller om de uppfyller följande 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 596
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d, 2
och 3 i bilaga II, med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de genomförs i enlighet med förfarandet i 
artikel 5.6 b eller om de uppfyller följande 
kriterier.

Or. en

Motivering

Det är inte logiskt att undanta oljeledningar från ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag 597
Konrad Szymański
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d, 2
och 3 i bilaga II, med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de genomförs i enlighet med förfarandet i 
artikel 5.6 b eller om de uppfyller följande 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 598
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Miljöskydd, inbegripet minskade utsläpp av växthusgaser, kan vara en av de viktigaste 
källorna av värde för allmänheten från investeringar i infrastruktur.  Det bör beaktas vid 
beslut om finansiering och rätt till finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa.



AM\900618SV.doc 77/94 PE487.999v01-00

SV

Ändringsförslag 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3. Unionens finansiella stöd för 
bygg- och anläggningsarbeten ska i alla 
händelser bara ges för projekt av 
gemensamt intresse som ger ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar som 
inte kan uppnås genom något 
konkurrerande kommersiellt projekt.

Or. en

Ändringsförslag 600
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3. Unionens finansiella stöd för 
bygg- och anläggningsarbeten ska i alla 
händelser bara ges till projekt av 
gemensamt intresse som ger ekonomiska 
och/eller sociala och/eller miljömässiga 
fördelar som inte kan uppnås genom 
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något konkurrerande kommersiellt 
projekt.

Or. en

Motivering

Varje finansiell mekanism för energiinfrastrukturer ska utformas för att bibehålla ett 
ändamålsenligt flöde av privata investeringar utan att snedvrida konkurrensen på Europas 
energimarknader. Om en avvikelse från denna princip kan anses innehålla kommersiellt ej 
bärkraftiga projekt i den slutgiltiga förteckningen över projekt av gemensamt intresse ska det 
vara tydligt och strängt begränsat.

Ändringsförslag 601
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3. Unionens finansiella stöd för 
bygg- och anläggningsarbeten ska i alla 
händelser bara ges till projekt av 
gemensamt intresse som ger ekonomiska 
och sociala fördelar som inte kan uppnås 
genom något konkurrerande kommersiellt 
projekt.

Or. en

Varje finansiell mekanism för energiinfrastrukturer ska utformas för att bibehålla ett 
ändamålsenligt flöde av privata investeringar utan att snedvrida konkurrensen på Europas 
energimarknader. Om en avvikelse från denna princip kan anses innehålla kommersiellt ej 
bärkraftiga projekt i den slutgiltiga förteckningen över projekt av gemensamt intresse ska det 
vara tydligt och strängt begränsat.

Ändringsförslag 602
Rachida Dati
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3. Om flera icke kommersiellt 
bärkraftiga projekt konkurrerar med 
varandra bör man jämföra de totala 
kostnaderna och fördelarna med varje 
projekt och välja det som uppvisar det 
bästa kostnads-nyttoförhållandet.

Or. fr

Motivering

Endast villkoret att ett projekt inte är kommersiellt bärkraftigt är otillräcklig om det inte finns 
en garanti för att det rör sig om det bästa av dem.

Ändringsförslag 603
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3. När finansiellt stöd ges åt ett 
projekt av gemensamt intresse ska det 
kontrolleras att det inte finns några 
skadliga konsekvenser för andra 
kommersiellt bärkraftiga projekt.
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Or. en

Ändringsförslag 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Projektet har blivit föremål för ett 
beslut om gränsöverskridande 
kostnadsfördelning i enlighet med artikel 
13 eller, vid projekt som har beviljats 
undantag i enlighet med artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EG eller artikel 17 i 
förordning (EG) nr 714/2009, ett yttrande 
om sin kommersiella bärkraft från de 
behöriga nationella tillsynsmyndigheterna 
och byrån.

(c) Projektet har blivit föremål för ett 
beslut om gränsöverskridande 
kostnadsfördelning i enlighet med 
artikel 13.

Or. en

Motivering

Den liknande roll som direkt EU-finansiering och undantag för tredjepartstillträde spelar till 
stöd för ett projekts ekonomiska bärkraft. Besluten i båda frågorna bör fattas i samma skede, 
för att säkerställa rätt balans mellan de två verktygen och undvika snedvridning mellan 
projekt.

Ändringsförslag 605
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det finns ingen snedvridning av 
konkurrensen mellan projekt som bidrar 
till uppfyllandet av samma prioriterade 
EU-korridorer.

Or. en



AM\900618SV.doc 81/94 PE487.999v01-00

SV

Ändringsförslag 606
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Projektet leder inte till snedvridning 
av marknaden genom att missgynna 
andra kommersiellt bärkraftiga projekt.

Or. en

Motivering

Valet av projekt av gemensamt intresse bör göras med omsorg för att inte snedvrida 
marknadsvillkoren.

Ändringsförslag 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e och 
punkt 4 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], 
om de projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

utgår

Or. en
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Motivering

Den liknande roll som direkt EU-finansiering och undantag för tredjepartstillträde spelar till 
stöd för ett projekts ekonomiska bärkraft. Besluten i båda frågorna bör fattas i samma skede, 
för att säkerställa rätt balans mellan de två verktygen och undvika snedvridning mellan 
projekt.

Ändringsförslag 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e och 
punkt 4 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e och 
punkt 4 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.
Det finansiella stöd som redan har 
beviljats ett projekt av gemensamt intresse 
får inte återkallas i efterhand om 
projektet förlorar sin status som projekt 
av gemensamt intresse. Detta ska inte 
påverka eventuella beslut från 
revisionsrätten.

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att ekonomiskt stöd som redan har getts till ett projekt av gemensamt 
intresse (vilket även innefattar incitament för investeringar) inte kan återkallas i efterhand om 
projektet förlorar sin status, om inte den projektansvarige uppenbarligen lämnade felaktig 
information för att erhålla status som projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 609
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e och 
punkt 4 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e i 
bilaga II ska även vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för bygg- och anläggningsarbeten i 
enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa], om de 
projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

Or. de

Ändringsförslag 610
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e och 
punkt 4 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e i 
bilaga II ska även vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för bygg- och anläggningsarbeten i 
enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa], om de 
projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

Or. en
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Ändringsförslag 611
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e och 
punkt 4 i bilaga II ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
form av bidrag för bygg- och 
anläggningsarbeten i enlighet med 
bestämmelserna i [Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa], om 
de projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

3. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e i 
bilaga II ska även vara berättigade till 
unionens finansiella stöd i form av bidrag 
för bygg- och anläggningsarbeten i 
enlighet med bestämmelserna i 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa], om de 
projektansvariga tydligt kan visa att 
projekten har betydande positiva externa 
effekter och saknar kommersiell bärkraft.

Or. en

Ändringsförslag 612
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Villkoren för unionens finansiella 
stöd till projekt av gemensamt intresse ska 
undersökas efter hur mycket de bidrar till 
ett eller flera av de relevanta målen, på 
det sätt som anges i artikel 1a. Bidraget 
bör mätas mot givna kriterier för varje 
mål enligt följande:
(i) Främjande av en vidare integration av 
den inre energimarknaden och 
driftskompatibilitet mellan el- och gasnät 
över gränserna.
– Antalet projekt som i praktiken länkar 
samman medlemsstaternas nät och 
avlägsnar inre begränsningar.
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– Minskningen eller elimineringen av 
medlemsstaters energimässiga isolering.
– Andelen gränsöverskridande överförd 
elkraft jämfört med den installerade 
elproduktionskapaciteten i de relevanta 
medlemsstaterna.
– Andelen av den högsta toppefterfrågan i 
de två berörda medlemsstaterna som täcks 
av de reversibla gassammanlänkningarna 
med reversibelt flöde.
(ii) En förbättrad försörjningstrygghet i 
unionen, som ska mätas genom 
utveckling av slitstarka system och 
säkerhet i systemdriften:
– Antalet projekt och deras kapacitet att 
möjliggöra diversifiering av 
försörjningskällor, leverantörer och 
tillförselvägar.
– Antalet projekt som ökar 
lagringskapaciteten.
– Minskning av det förutsebara antalet 
avbrott och deras varaktighet.
– Mängden spill av förnybar energi på 
grund av en brist på gränsöverskridande 
anslutningar som skulle kunna undvikas.
– Anslutningarna av isolerade marknader 
med mer diversifierade försörjningskällor.
(iii) Bidrag till hållbar utveckling och 
skydd av miljön:
– Överföring av förnybar el från 
produktion till viktiga 
konsumtionscentraler och lagringsplatser.
– Den mängd koldioxidutsläpp som 
förhindras genom konstruktionen av de 
projekt som gynnats av FSE.

Or. en

Ändringsförslag 613
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projekt som ger ett positivt bidrag till
energieffektivitet och integrering av 
distribuerade produktion av förnybar 
energi bör få minst två tredjedelar av det 
tillgängliga finansiella stödet till projekt
för energiinfrastruktur.

Or. de

Ändringsförslag 614
Niki Tzavela

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det understryks att en eventuell 
snedvridning av konkurrensen, särskilt 
mellan projekt som bidrar till att uppfylla 
samma prioriterade EU-korridor, måste 
undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 615
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Elinfrastrukturprojekt ska ta emot 
minst två tredjedelar av det tillgängliga 
finansiella stöd som är tillgängligt för 
projekt för energiinfrastruktur.
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Or. en

Motivering

Kommissionen har beräknat de totala investeringsbehoven i de europeiska 
energiinfrastrukturerna fram till 2010 till cirka 200 miljarder euro, varav cirka 
140 miljarder euro för överföringssystem för högspänningsel, både till havs och på land, 
lagring och smarta nättillämpningar på överförings- och distributionsnivå. Det återstående 
beloppet om cirka 70 miljarder euro skulle vara avsett för överföringsledningar för 
högtrycksgas. Denna skillnad i investeringsbehov skulle avspeglas korrekt om minst ett 
dubbelt belopp för elinfrastruktur prioriterades i den tillgängliga budgeten.

Ändringsförslag 616
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Öronmärkning av medel för 

elinfrastruktur
1. Finansiellt stöd till energiinfrastruktur 
ska öronmärkas. Projekt för 
elinfrastruktur ska ta emot minst två 
tredjedelar av det totala finansiella stöd 
som är tillgängligt för projekt för 
energiinfrastruktur.

Or. en

Motivering

Med tanke på att elprojektens finansieringsbehov är dubbelt så stora som gasprojektens.
Denna skillnad i investeringsbehov bör avspeglas tydligt genom att minst ett dubbelt belopp 
för elinfrastruktur jämför med gas och andra potentiella energiinfrastrukturprojekt 
öronmärks.

Ändringsförslag 617
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast 2017 
offentliggöra en rapport om 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse. Rapporten ska innehålla en 
utvärdering av följande:

1. Kommissionen ska varje år till 
Europaparlamentet och rådet översända 
en rapport som innehåller följande:

Or. ro

Ändringsförslag 618
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De faktiska kostnaderna och 
konsekvenserna för hela unionen av 
projekt av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 619
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led d - strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Identifiering av god och innovativ 
praxis med avseende på intressenters 
medverkan och mildrande av 
miljökonsekvenserna under 
tillståndsprocesserna projektets 
genomförande.

Or. en
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Ändringsförslag 620
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast 2017 ska kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet översända 
en rapport om genomförandet av projekt 
av gemensamt intresse.  Denna rapport 
ska tillhandahålla en utvärdering av
(a) framsteg i utarbetandet, utvecklingen 
och genomförandet av projekt av 
gemensamt intresse som har valts ut i 
enlighet med artikel 3 och, där det är 
lämpligt, förseningar i genomförandet 
och andra svårigheter som man har stött 
på,
(b) de medel som används och utbetalas 
av unionen för projekt i enlighet med 
bestämmelserna i förordningen om 
inrättandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, jämfört med 
totalvärdet av finansierade projekt av 
gemensamt intresse,
(c) om elektricitets- och gassektorerna;
utvecklingen av samtrafiknivån mellan 
medlemsstater, och den korresponderande 
utvärderingen av energipriser, orsakerna 
till dessa och relaterade kostnader.
(d) om tillståndsgivning och allmänhetens 
engagemang:
– den genomsnittliga och maximala 
varaktigheten för tillståndsförfarande för 
projekt av gemensamt intresse, inklusive 
varaktigheten för varje steg av 
tillståndsförfarandet, jämfört med den 
avpassning som har emotsetts av de 
initiala större milstolparna som anges i 
artikel 11.3,
– den motståndsnivå som projekt av 
gemensamt intresse stöter på (antal 
skrivna protester under det offentliga 
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samrådsförfarandet, antalet rättsliga 
åtgärder).
(e) angående regleringar
– antalet projekt av gemensamt intresse 
som har anslagits gränsöverskridande 
kostnadsallokering i enlighet med 
artikel 13,
– antalet och arten av projekt av 
gemensamt intresse som har mottagit 
specifika incitament i enlighet med 
artikel 14.

Or. ro

Ändringsförslag 621
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska upprätta en 
informationsplattform som är lättillgänglig 
för allmänheten. Plattformen ska innehålla 
följande information:

Kommissionen ska upprätta en 
informationsplattform som är lättillgänglig 
för allmänheten på internet på de officiella 
EU-språken. Denna plattform ska 
innehålla följande information:

Or. de

Ändringsförslag 622
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Allmän, regelbundet uppdaterad 
information, bland annat geografiska 
uppgifter och kostnader, för varje projekt 
av gemensamt intresse.
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Or. en

Ändringsförslag 623
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 17 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Regelbundet uppdaterad information 
om arbetet i de inrättade grupperna enligt 
artikel 3.2, inbegripet de dokument och 
analyser som presenteras för diskussion i 
grupperna, samtidigt som eventuella 
affärshemligheter i dem undantas.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en ändamålsenlig syn på allmänhetens deltagande och acceptans bör 
öppenheten i nätplaneringsförfarandena fastställas så tidigt som möjligt. Om öppenhet inte 
säkerställs förrän i ett senare skede skulle det innebära att projekt av vissa betraktas som 
fullbordade fakta och därmed undergräver förslagets övergripande mål.

Ändringsförslag 624
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 17 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De viktigaste resultaten från den 
kostnadsnyttoanalys som gjorts på 
grundval av metoden i artikel 12 för de 
berörda projekten av gemensamt intresse, 
utom när det handlar om kommersiellt 
känslig information.

(c) De fullständiga resultaten från den 
kostnadsnyttoanalys som gjorts på 
grundval av metoden för de berörda 
projekten av gemensamt intresse, utom när 
det handlar om kommersiellt känslig 
information.

Or. en
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Motivering

De fullständiga resultaten från kostnadsnyttoanalysen för varje projekt måste vara enkelt och 
fullständigt tillgänglig för intressenterna (samtidigt som sekretessen för kommersiellt känlsig 
information bevaras). Informations- och publiceringsprocessen bör göra att intressenterna 
när som helst kan få veta vilka framsteg projektet har gjort.

Ändringsförslag 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 17 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De viktigaste resultaten från den 
kostnadsnyttoanalys som gjorts på 
grundval av metoden i artikel 12 för de 
berörda projekten av gemensamt intresse, 
utom när det handlar om kommersiellt 
känslig information.

(c) De fullständiga resultaten från den 
kostnadsnyttoanalys som gjorts på 
grundval av metoden för de berörda 
projekten av gemensamt intresse, utom när 
det handlar om kommersiellt känslig 
information.

Or. en

Ändringsförslag 626
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 17 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De viktigaste resultaten från den 
kostnadsnyttoanalys som gjorts på 
grundval av metoden i artikel 12 för de 
berörda projekten av gemensamt intresse, 
utom när det handlar om kommersiellt 
känslig information.

(c) De viktigaste resultaten från den 
kostnadsnyttoanalys som gjorts i förväg på 
grundval av metoden i för de berörda 
projekten av gemensamt intresse, utom när 
det handlar om kommersiellt känslig 
information.

Or. en

Ändringsförslag 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc
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Förslag till förordning
Artikel 17 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Regelbundet uppdaterad information 
om arbetet i de inrättade grupperna enligt 
artikel 3.2, inbegripet dagordningen och 
protokollen för mötena, samtidigt som 
eventuella affärshemligheter undantas.

Or. en

Ändringsförslag 628
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 17 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Information om den aktuella 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse, översikt över stadierna i 
beslutsprocessen samt dagordningar för 
mötena i de regionala grupperna, 
tillsammans med ett senare 
offentliggörande av protokoll och 
verkställda beslut.

Or. en

Ändringsförslag 629
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 17 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En konsekvensbedömning i efterhand 
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som beskriver påverkan på hela unionen 
av de projekt av gemensamt intresse som 
har genomförts.

Or. en

Ändringsförslag 630
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Förordning EG nr 713/2009 ändras 
härmed enligt följande:
Artikel 22 a ska ersättas med följande:
Avgifter ska utgå till byrån för begäran 
om ett undantagsbeslut enligt artikel 9.1 
och andra tjänster som utförs av byrån 
enligt [förordningen om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer och 
om upphävande av beslut nr 
1364/2006/EG].

Or. en

Motivering

Budgetbegränsningar som drabbar Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 
(Acer) får inte påverka utförandet av dess viktiga uppdrag.


