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Ändringsförslag 631
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Havsbaserat elnät i det norra 
havsområdet: ett integrerat elnät till havs i 
Nordsjön, Irländska sjön, Engelska 
kanalen, Östersjön och angränsande 
havsområden, för överföring av el från 
förnybara energikällor till havs till platser 
där förbrukning och lagring sker och för 
ökat utbyte av el över gränserna.

(1) Havsbaserat elnät i det norra 
havsområdet: ett integrerat elnät till havs i 
Nordsjön, Irländska sjön, Engelska 
kanalen, Östersjön och angränsande 
havsområden, och tillhörande utveckling 
på elnätet (sammanlänkningar, 
förstärkning av det interna elnätet på 
land) för överföring av el från förnybara 
energikällor till havs till platser där 
förbrukning och lagring sker och för ökat 
utbyte av el över gränserna.

Or. en

Motivering

Utveckling på land och undervattensförbindelser bör omfattas.

Ändringsförslag 632
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet, särskilt
för att integrera el från förnybara 
energikällor.

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen, nämligen 
mellan Iberiska halvön och Frankrike, för 
att fullborda den inre marknaden och
integrera produktion från förnybara 
energikällor, och med tredjeländer i 
Medelhavsområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet, särskilt 
för att integrera el från förnybara 
energikällor.

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i centrala, västra och sydvästra
Europa: sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet, särskilt 
för att integrera el från förnybara 
energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 634
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet, särskilt 
för att integrera el från förnybara 
energikällor.

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer, särskilt för att integrera el 
från förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 635
Adina-Ioana Vălean
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Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet, särskilt 
för att integrera el från förnybara 
energikällor.

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer, särskilt för att integrera el
från förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Detta skulle göra det möjligt för vilket tredjeland som helst att delta, till exempel 
Medelhavsländer Schweiz eller Norge, speciellt i projekt för ellagring som är mycket 
relevanta och nödvändiga för att bättre integrera el från förnybara energikällor.

Ändringsförslag 636
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet, särskilt 
för att integrera el från förnybara 
energikällor.

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa: 
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer, särskilt för att integrera el 
från förnybara energikällor.

Or. de

Motivering

Med den nuvarande texten beaktar man bara Medelhavsområdet, övriga tredjeländer kan på 
detta sätt inte inbegripas.
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Ändringsförslag 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 2

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Förenade kungariket, Irland,
Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Malta, Portugal, Spanien och Tyskland.

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Förenade kungariket, Irland, 
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, 
Spanien och Tyskland.

Sammanlänkningar för el i syd-västlig 
riktning:

Or. en

Ändringsförslag 638
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Förenade kungariket, Irland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Malta, 
Portugal, Spanien och Tyskland.

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Förenade kungariket, Irland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Malta, 
Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Or. en

Ändringsförslag 639
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Förenade kungariket, Irland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Malta, 

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Förenade kungariket, Irland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Malta, 
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Portugal, Spanien och Tyskland. Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Or. de

Motivering

På grund av det geografiska läget och situationen inom energibranschen spelar Österrike en 
central roll för Sammanlänkningen för el i nord-sydlig riktning i västra Europa, särskilt i 
triangeln Tyskland-Österrike-Schweiz. I enlighet därmed bör Österrike också tas upp som 
berörd medlemsstat i Sammanlänkningar för el i nord-sydlig riktning i västra Europa och 
därför uttryckligen inbegripas i punkt 1 andra stycket i bilaga 1.

Ändringsförslag 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sammanlänkningar för el i syd-västlig 
riktning (Portugal, Spanien och 
Frankrike): Ökad samtrafikförmåga för 
att främja marknadsintegrering och till 
fullo dra nytta av förnybara energikällor, 
inbegripet sådana som potentiellt 
importeras från Afrika, och

Or. en

Ändringsförslag 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Sammanlänkningar för el i västlig 
riktning (Nederländerna, Belgien, 
Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Irland, 
Förenade kungariket)
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Or. en

Motivering

De föreslagna korridorerna för el är för stora. Undergrupper bör definieras i enlighet med 
aktuella och pågående regionala initiativ för el, där det på förhand bör diskuteras vilka 
projekt som ska ansöka om status av projekt av gemensamt intresse. De regionala initiativen 
för el har redan erfarenhet, och räknar med den korrekta styrningsstrukturen och medverkan 
av intressenter. Därför bör korridorerna vara så nära existerande och fungerande regionala 
samarbetsstrukturer som möjligt.

Ändringsförslag 642
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden och integrera produktion från 
förnybara energikällor.

(3)Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i den västra delen av Europa: 
sammanlänkningar mellan
medlemsländerna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet och som 
omfattar lagring av el, särskilt för att 
integrera och främja el producerad från 
förnybara energikällor.

Or. fr

Ändringsförslag 643
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden och integrera produktion från 

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning och med tredjeländer för att 
fullborda den inre marknaden och 
integrera produktion från förnybara 
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förnybara energikällor. energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 644
Pavel Poc

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden och integrera produktion från 
förnybara energikällor.

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala delarna av östra 
Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden och integrera produktion från 
förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 645
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden och integrera produktion från 
förnybara energikällor.

(3) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i de centrala och södra delarna av 
östra Europa: sammanlänkningar och inre 
förbindelser i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning för att fullborda den inre 
marknaden och/eller integrera produktion 
från förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Ändringarna föreslås för att inte begränsa syftet med korridoren, vilket bör vara att fullborda 
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den inre marknadens tillämpningsområde, men inte endast genom att integrera produktion 
från förnybara energikällor.

Ändringsförslag 646
Pavel Poc

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda medlemsstater: Bulgarien, 
Cypern, Grekland, Italien, Polen, 
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike.

Berörda medlemsstater: Bulgarien, Italien, 
Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Or. en

Ändringsförslag 647
Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Sammanlänkningar för el i nord-
sydlig riktning i sydöstra Europa: 
sammanlänkningar och inre förbindelser 
i nord-sydlig riktning, förbindelser med 
länder utanför EU för att fullborda den 
inre marknaden och integrera produktion 
från förnybara energikällor.
Berörda medlemsstater: Bulgarien, 
Cypern, Grekland, Italien, Rumänien, 
Slovenien och Ungern.

Or. en

Motivering

Prioriterade korridorer för el bör överensstämma med före detta regioner. Handlingsplanen 
som förberetts av NSII och innehåller ett förslag för projekt av gemensamt intresse består av 
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nio medlemsstater, vilka inkluderats i ändringsförslaget för kapitel 1.3. Gruppen som 
omnämns i kapitel 3a bör förbereda sin egen handlingsplan. Det är olämpligt att utvidga 
regionerna, eftersom det kommer att vara mycket svårt att komma till samförstånd.

Ändringsförslag 648
Niki Tzavela

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Sammanlänkningar av isolerade 
elsystem på öar med fastlandet, som 
resulterar i de fördelar som förknippas 
med den integrerade elmarknaden, ökar 
spridningen av förnybara energikällor 
och möjliggör överföringen av el från 
förnybara källor till fastlandet.

Or. en

Motivering

Med tanke på den omfattande potential som förnybara energikällor har på de grekiska öarna, 
vilket kunde göras tillgängligt för EU:s medlemsstater för att nå sina mål, skulle vi föreslå att 
överväga följande tillägg till detta avsnitt.

Ändringsförslag 649
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Sammanlänkningsplan för el i 
Östersjöländerna: sammanlänkningar 
mellan medlemsstaterna i Östersjöområdet 
med tillhörande förstärkning av inre 
nätinfrastruktur, för att bryta de baltiska 
staternas isolering och främja 

(4) Sammanlänkningsplan för el i 
Östersjöländerna: sammanlänkningar 
mellan medlemsstaterna i Östersjöområdet 
med tillhörande förstärkning av inre 
nätinfrastruktur, för att bryta de baltiska 
staternas isolering och främja 
marknadsintegration och integrera 
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marknadsintegration i regionen. produktion från förnybara energikällor i 
regionen.

Or. en

Ändringsförslag 650
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i västra Europa: 
sammanlänkningskapacitet för gasflöden i 
nord-sydlig riktning i västra Europa för 
ökad diversifiering av tillförselvägar och
bättre kortfristig leveransförmåga för gas.

(5) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i västra Europa: 
gasinfrastruktur för gasflöden i nord-
sydlig riktning i västra Europa för ökad 
diversifiering av utomstående 
försörjningskällor, tillförselvägar och för 
att förbättra leveranssäkerheten till 
Centraleuropa, öka den kortfristiga 
leveransförmågan för gas och bygga och 
optimera infrastrukturen för terminaler 
för flytande naturgas och gaslager.

Or. en

Ändringsförslag 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i västra Europa: 
sammanlänkningskapacitet för gasflöden i 
nord-sydlig riktning i västra Europa för 
ökad diversifiering av tillförselvägar och 
bättre kortfristig leveransförmåga för gas.

(5) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i västra Europa: 
sammanlänkningskapacitet för gasflöden i 
nord-sydlig riktning i västra Europa för att 
avlägsna inre flaskhalsar och förbättra
kortfristig leveransförmåga, således fullt 
utnyttja de eventuella alternativa 
utomstående resurserna, inbegripet dem 
som kommer från Afrika, och optimera de 
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befintliga anläggningarna och lagren för
flytande naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 652
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i västra Europa:
sammanlänkningskapacitet för gasflöden i 
nord-sydlig riktning i västra Europa för 
ökad diversifiering av tillförselvägar och
bättre kortfristig leveransförmåga för gas.

(5) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i västra Europa:
gasinfrastruktur för gasflöden i nord-
sydlig riktning i västra Europa för ökad 
diversifiering av tillförselvägar och bättre 
kortfristig leveransförmåga för gas.

Or. en

Ändringsförslag 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Förenade kungariket, Irland, 
Italien, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Portugal, Spanien och 
Tyskland.

Berörda medlemsstater: Belgien, 
Frankrike, Irland, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Spanien, 
Tyskland, Storbritannien, Nordirland, 
Danmark, Sverige och Norge.

Berörda korridorer:

Or. en

Ändringsförslag 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner
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Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 5 – stycke 2– led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Södra korridoren (Portugal, Spanien 
och Frankrike): öka samtrafikförmåga, 
fullt utnyttja de eventuella alternativa 
utomstående resurserna, inbegripet dem 
som kommer från Afrika, och optimera 
den befintliga infrastrukturen, särskilt de 
befintliga anläggningarna och lagren för 
flytande naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 5 – stycke 2– led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nord-västra korridoren (Belgien, 
Nederländerna, Frankrike, Irland, 
Storbritannien, Nordirland, Tyskland, 
Danmark, Sverige, Luxemburg och Norge 
(observatör)).

Or. en

Motivering

Gaskorridorerna som föreslagits är för stora, och det finns redan involverade intressenter. 
Undergrupper bör definieras i enlighet med aktuella och pågående regionala initiativ för gas, 
där det på förhand bör bestämmas vilka projekt som ska ansöka om status av projekt av 
gemensamt intresse. De regionala initiativen för gas har redan erfarenhet, och räknar med 
den korrekta styrningsstrukturen och medverkan av intressenter. Därför bör korridorerna 
vara så nära existerande och fungerande regionala samarbetsstrukturer som möjligt.

Ändringsförslag 656
Niki Tzavela
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Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala 
anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet och Svarta havet, särskilt för att 
främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa:
energiinfrastruktur mellan 
Östersjöregionen, Adriatiska, Egeiska och 
Svarta havet, samt östra Medelhavet, i 
synnerhet för att öka diversifiering och 
säkerhet för gasleverans.

Or. en

Motivering

Ändringar föreslås för att sätta mer fokus på syftet med korridoren, d.v.s. diversifiering, samt 
att inkludera östra Medelhavet, mot bakgrunden av att detta berör två av de uppräknade 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 657
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala 
anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet och Svarta havet, särskilt för att 
främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala 
anslutningar och infrastruktur för gas 
mellan Östersjöområdet, Adriatiska havet, 
Egeiska havet och Svarta havet, inbegripet 
terminaler och lager för flytande (LNG) 
och komprimerad (CNG) gas, särskilt för 
att främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

Or. en
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Ändringsförslag 658
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala
anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet och Svarta havet, särskilt för att 
främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regional 
infrastruktur och anslutningar för gas 
mellan Östersjöområdet, Adriatiska havet, 
Egeiska havet och Svarta havet, särskilt för 
att främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala 
anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet och Svarta havet, särskilt för att 
främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: infrastruktur för 
regionala anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet och Svarta havet, särskilt för att 
främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 660
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regionala
anslutningar för gas mellan 
Östersjöområdet, Adriatiska havet, Egeiska 
havet och Svarta havet, särskilt för att 
främja diversifiering och tryggad 
gasförsörjning.

(6) Sammanlänkningar för gas i nord-
sydlig riktning i de centrala och södra 
delarna av östra Europa: regional 
gasinfrastruktur mellan Östersjöregionen, 
Adriatiska, Egeiska och Svarta havet, i 
synnerhet för att öka diversifiering och 
säkerhet för gasleverans.

Or. en

Ändringsförslag 661
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Södra gaskorridoren: överföring av gas 
från området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen för ökad 
diversifiering av gasförsörjningen.

(7) Södra gaskorridoren: Infrastruktur för 
överföring och lagring av gas från 
området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen, inbegripet 
terminaler för flytande (LNG) och 
komprimerad (CNG) gas för ökad 
diversifiering och säkerhet av 
gasförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Södra gaskorridoren: överföring av (7) Södra gaskorridoren: gasinfrastruktur 
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gas från området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen för ökad 
diversifiering av gasförsörjningen.

för att öka diversifieringen av gasleverans
från området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen.

Or. en

Ändringsförslag 663
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Södra gaskorridoren: överföring av 
gas från området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen för ökad 
diversifiering av gasförsörjningen.

(7) Södra gaskorridoren: gasinfrastruktur 
för att öka diversifieringen av gasleverans
från området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen.

Or. en

Ändringsförslag 664
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Södra gaskorridoren: överföring av gas 
från området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen för ökad 
diversifiering av gasförsörjningen.

(7) Södra gaskorridoren: överföring av gas 
från området kring Kaspiska havet, 
Centralasien, Mellanöstern och östra 
Medelhavet till unionen för ökad 
diversifiering och säkerhet av 
gasförsörjningen och tillförselvägarna.

Or. en
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Ändringsförslag 665
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Sammanlänkningsplan för gas i 
Östersjöländerna: infrastruktur för att 
bryta isoleringen av de tre baltiska 
staterna och Finland och deras beroende 
av en enda leverantör och för att få en mer 
diversifierad försörjning i 
Östersjöområdet.

(8) Sammanlänkningsplan för gas i 
Östersjöländerna: gasinfrastruktur mellan 
medlemsstaterna i Östersjöområdet med 
tillhörande förstärkning av inre 
nätinfrastruktur för att bryta isoleringen 
av de tre baltiska staterna och Finland och 
deras beroende av en enda leverantör, för 
att få en mer diversifierad och säker
försörjning i Östersjöområdet.

Or. en

Ändringsförslag 666
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del 2 – led 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Sammanlänkningsplan för gas i 
Östersjöländerna: infrastruktur för att 
bryta isoleringen av de tre baltiska 
staterna och Finland och deras beroende 
av en enda leverantör och för att få en mer 
diversifierad försörjning i 
Östersjöområdet.

(8) Sammanlänkningsplan för gas i 
Östersjöländerna: infrastruktur för att 
bryta isoleringen av de tre baltiska 
staterna och Finland och deras beroende 
av en enda leverantör och för att få en mer 
diversifierad och säker gasförsörjning och 
tillförselvägar i Östersjöområdet.

Or. en

Ändringsförslag 667
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – led 9 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sammanlänkningar för oljeförsörjning i 
de centrala delarna av östra Europa: 
driftskompatibilitet för oljeledningsnätet i 
de centrala delarna av östra Europa för att 
öka försörjningstryggheten och minska 
miljöriskerna.

(9) Sammanlänkningar för oljeförsörjning i 
centrala, östra och sydöstra Europa: 
driftskompatibilitet för oljeledningsnätet i 
de centrala delarna av östra Europa för att 
öka försörjningstryggheten och minska 
miljöriskerna.

Or. ro

Ändringsförslag 668
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – led 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanlänkningar för oljeförsörjning i 
de centrala delarna av östra Europa: 
driftskompatibilitet för oljeledningsnätet i 
de centrala delarna av östra Europa för att 
öka försörjningstryggheten och minska 
miljöriskerna.

Diversifieringskorridorer för 
oljeförsörjning i de centrala delarna av 
östra Europa: driftskompatibilitet för 
oljeledningsnätet i de centrala delarna av 
östra Europa för att öka 
försörjningstryggheten och minska 
miljöriskerna.

Or. en

Ändringsförslag 669
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – led 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda medlemsstater: Österrike, 
Republiken Tjeckien, Tyskland, Ungern, 
Polen och Slovakien.

Berörda medlemsstater: Österrike, 
Republiken Tjeckien, Tyskland, Ungern, 
Polen, Slovakien och Rumänien.

Or. ro
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Ändringsförslag 670
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – led 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utbyggnad av smarta energinät: 
införande av teknik för smarta nät i hela 
unionen för att på ett effektivt sätt 
integrera alla användare anslutna till 
elnätet samt deras beteende och åtgärder, 
framför allt produktion av stora mängder 
el från förnybara eller distribuerade 
energikällor och efterfrågerespons från 
konsumenternas sida.

(10) Utbyggnad av smarta energinät: 
införande av teknik för smarta nät i hela 
unionen för att på ett effektivt sätt 
integrera alla användare anslutna till el-
och gasnätet samt deras beteende och 
åtgärder, framför allt produktion av stora 
mängder el och gas från förnybara eller 
distribuerade energikällor och 
efterfrågerespons från konsumenternas 
sida.

Or. fr

Ändringsförslag 671
Rachida Dati

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – led 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utbyggnad av smarta energinät: 
införande av teknik för smarta nät i hela 
unionen för att på ett effektivt sätt 
integrera alla användare anslutna till 
elnätet samt deras beteende och åtgärder, 
framför allt produktion av stora mängder 
el från förnybara eller distribuerade 
energikällor och efterfrågerespons från 
konsumenternas sida.

(10) Utbyggnad av smarta energinät: 
införande av teknik för smarta nät i hela 
unionen för att på ett effektivt sätt 
integrera alla användare anslutna till el-
eller gasnätet samt deras beteende och 
åtgärder, framför allt produktion av stora 
mängder el eller gas från förnybara eller 
distribuerade energikällor och 
efterfrågerespons från konsumenternas 
sida.

Or. fr
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Motivering

Införandet av smarta gasnät skulle medföra ett mervärde för det europeiska energinätet tack 
vare dess flexibilitet och integrering av förnybara källor.

Ändringsförslag 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
<Article>Bilaga I – del 4 – led 10 – stycke 1</Article>

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utbyggnad av smarta energinät: 
införande av teknik för smarta nät i hela 
unionen för att på ett effektivt sätt integrera 
alla användare anslutna till elnätet samt 
deras beteende och åtgärder, framför allt 
produktion av stora mängder el från 
förnybara eller distribuerade energikällor 
och efterfrågerespons från konsumenternas 
sida.

(10) Utbyggnad av smarta energinät: 
införande av teknik för smarta nät i hela 
unionen för att på ett effektivt sätt integrera
alla användare anslutna till elnätet samt 
deras beteende och åtgärder, framför allt 
produktion av el från förnybara eller 
distribuerade energikällor och 
efterfrågerespons från konsumenternas 
sida.

Or. nl

Ändringsförslag 673
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – led 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Motorvägar för el: utveckling av de 
första motorvägarna för el fram till 2020, 
i syfte att bygga ett system med 
motorvägar för el över hela unionen.

utgår

Berörda medlemsstater: alla

Or. de
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Ändringsförslag 674
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – led 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Motorvägar för el: utveckling av de 
första motorvägarna för el fram till 2020, i 
syfte att bygga ett system med motorvägar 
för el över hela unionen.

(11) Motorvägar för el: utveckling av de 
första motorvägarna för el fram till 2020, i 
syfte att bygga ett system med motorvägar 
för el över hela unionen som är i stånd att:

– hantera den ständigt ökande 
vindöverskottsproduktionen i och runt de 
norra havsområdena och Östersjöområdet 
och den växande förnybara 
kraftgenereringen i Öst- och Sydeuropa,
– ansluta sig till dessa nya 
genereringscentrum med hög 
lagringskapacitet i de nordiska länderna 
och Alperna, och till de stora 
förbrukningscentrumen i Centraleuropa, 
och
– kunna hantera en alltmer flexibel och 
decentraliserad efterfrågan och utbud på 
el.

Or. en

Ändringsförslag 675
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – led 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Berörda medlemsstater: alla.

Or. en

Ändringsförslag 676
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – led 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Berörda medlemsstater: alla.

Or. de

Ändringsförslag 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
<Article>Bilaga I – del 4 – led 12 – stycke 1</Article>

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Berörda medlemsstater: alla.

Or. nl

Motivering

Med beaktande av att den ekonomiska och kommersiella livskraften på CCS ännu inte 
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påvisats och att någon kommersiell utbyggnad inte förväntas före 2020, ska inget ekonomiskt
stöd anslås i denna förordning. Ekonomiskt stöd för undersökningen av möjligheterna för 
CCS lämnas redan genom andra europeiska kanaler.

Ändringsförslag 678
Bernd Lange

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Högspänningsluftledningar, om de är 
utformade för en spänning på 220 kV eller 
mer, samt underjordiska och submarina 
överföringskablar, om de är utformade för 
en spänning på 150 kV eller mer.

(a) Högspänningsluftledningar, om de är 
utformade för en spänning på 220 kV eller 
mer, underjordiska och submarina 
överföringskablar, om de är utformade för 
en spänning på 150 kV eller mer samt de 
ledningar som är anslutna till nämnda 
ledningar med en mellanspännings- och 
lågspänningsnivå på 10 kV eller mer.

Or. de

Ändringsförslag 679
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Högspänningsluftledningar, om de är 
utformade för en spänning på 220 kV eller 
mer, samt underjordiska och submarina 
överföringskablar, om de är utformade för 
en spänning på 150 kV eller mer.

(a) Högspänningsluftledningar, om de är 
utformade för en spänning på 220 kV eller 
mer, samt underjordiska och submarina 
överföringskablar, om de är utformade för 
en spänning på 150 kV eller mer,
inbegripet mellan- och 
lågspänningsledningar på 10kV eller mer 
som är anslutna till ovannämnda 
ledningar.

Or. en
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Motivering

Det finns ett direkt samband mellan överföring och distribution, och de bör därför inte 
behandlas separat då projekt av gemensamt intresse planeras. Därför bör 
distributionsledningar som är anslutna till sådana överföringsledningar som betraktas som 
projekt av gemensamt intresse också tas i beaktande då godtagbara 
energiinfrastrukturprojekt behandlas. Detta är särskilt viktigt då det anläggs 
”överföringsmotorvägar” för transport av el från stora projekt för förnybar energi till 
konsumtionsområden, eftersom ”utfarter” till distributionsnäten måste anläggas för att målet 
ska nås.

Ändringsförslag 680
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
<Article>Bilaga II – del 1 – led a</Article>

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Högspänningsluftledningar, om de är 
utformade för en spänning på 220 kV eller 
mer, samt underjordiska och submarina 
överföringskablar, om de är utformade för 
en spänning på 150 kV eller mer.

(a) Högspänningsluftledningar, om de är 
utformade för en spänning på 220 kV eller 
mer, samt underjordiska och submarina 
överföringskablar, om de är utformade för 
en spänning på 150 kV eller mer, 
inbegripet mellan- eller 
lågspänningsledningar som är designade 
för en spänning på 10kV eller mer och 
som är anslutna till dessa 
högspänningsluftledningar eller dessa 
överföringskablar.

Or. nl

Ändringsförslag 681
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ellagringsanläggningar som används 
för permanent eller tillfällig lagring av el i 
infrastruktur ovan eller under mark, eller i 

(c) Ellagringsanläggningar som används 
för permanent eller tillfällig lagring av el i 
infrastruktur ovan eller under mark, eller i 
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geologiska områden, förutsatt att de är 
direkt anslutna till 
högspänningsledningar som är utformade 
för en spänning på 110 kV eller mer.

geologiska områden.

Or. nl

Ändringsförslag 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led c

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(c) Ellagringsanläggningar som används 
för permanent eller tillfällig lagring av el i 
infrastruktur ovan eller under mark, eller i 
geologiska områden, förutsatt att de är 
direkt anslutna till 
högspänningsledningar som är utformade 
för en spänning på 110 kV eller mer.

(c) Ellagringsanläggningar som används 
för permanent eller tillfällig lagring av el i 
infrastruktur ovan eller under mark, eller i 
geologiska områden.

Or. en

Motivering

Systemansvariga för distributionssystem bör också stödjas inom utvecklingen av smarta 
energinät. Därför bör de smarta energinätens räckvidd utvidgas till att omfatta 
lågspänningsnät, eftersom det för närvarande är just sådana nät som kan bli till störst nytta 
om de tas i bruk, och sådana nät där det största antalet konsumenter och små privatägda 
elkraftsanläggningar möts. Dessutom spelar systemansvariga för distributionssystem en viktig 
roll i integrationen av el producerad med hjälp av förnybara energikällor.

Ändringsförslag 683
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e
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Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på
mellanspänningsdistributionsnivå, som 
syftar till digital tvåvägskommunikation, i 
realtid eller nära realtid, samt interaktiv 
och intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning som berör smarta energinät på 
alla spänningsnivåer som syftar till digital 
tvåvägskommunikation, i realtid eller nära 
realtid, samt interaktiv och intelligent 
övervakning och styrning av produktion, 
överföring, distribution och förbrukning av 
el inom ett elnät för att utveckla ett nät som 
på ett effektivt sätt integrerar alla 
användare anslutna till elnätet –
producenter, konsumenter och dem som är 
både och – samt deras beteende och 
åtgärder, i syfte att säkerställa ett 
ekonomiskt effektivt, hållbart elsystem med 
låga förluster, hög kvalitet, 
försörjningstrygghet och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 684
Bernd Lange

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på
mellanspänningsdistributionsnivå, som 
syftar till digital tvåvägskommunikation, i 
realtid eller nära realtid, samt interaktiv 
och intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, som är relevant för smarta 
nät och syftar till digital 
tvåvägskommunikation, i realtid eller nära 
realtid, samt interaktiv och intelligent 
övervakning och styrning av produktion, 
överföring, distribution och förbrukning av 
el inom ett elnät för att utveckla ett nät som 
på ett effektivt sätt integrerar alla 
användare anslutna till elnätet –
producenter, konsumenter och dem som är 
både och – samt deras beteende och 
åtgärder, i syfte att säkerställa ett 
ekonomiskt effektivt, hållbart elsystem med 
låga förluster, hög kvalitet, 
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kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet. försörjningstrygghet och säkerhet.

Or. de

Ändringsförslag 685
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
mellanspänningsdistributionsnivå, som 
syftar till digital tvåvägskommunikation, i 
realtid eller nära realtid, samt interaktiv 
och intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
distributionsnivå, som syftar till digital 
tvåvägskommunikation, i realtid eller nära 
realtid, samt interaktiv och intelligent 
övervakning och styrning av produktion, 
överföring, distribution och förbrukning av 
el inom ett elnät för att utveckla ett nät som 
på ett effektivt sätt integrerar alla 
användare anslutna till elnätet –
producenter, konsumenter och dem som är 
både och – samt deras beteende och 
åtgärder, i syfte att säkerställa ett 
ekonomiskt effektivt, hållbart elsystem med 
låga förluster, hög kvalitet, 
försörjningstrygghet och säkerhet.

Or. nl

Ändringsförslag 686
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
mellanspänningsdistributionsnivå, som 
syftar till digital tvåvägskommunikation, i 

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
mellan- och 
lågspänningsdistributionsnivå, som syftar 
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realtid eller nära realtid, samt interaktiv 
och intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

till digital tvåvägskommunikation, i realtid 
eller nära realtid, samt interaktiv och 
intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

Or. en

Motivering

Urvalskriterierna för projekt för smarta energinät bör vara icke-diskriminerande.

Ändringsförslag 687
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
mellanspänningsdistributionsnivå, som 
syftar till digital tvåvägskommunikation, i 
realtid eller nära realtid, samt interaktiv 
och intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
mellan- och 
lågspänningsdistributionsnivå, som syftar 
till digital tvåvägskommunikation, i realtid 
eller nära realtid, samt interaktiv och 
intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.
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Or. en

Ändringsförslag 688
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
mellanspänningsdistributionsnivå, som 
syftar till digital tvåvägskommunikation, i 
realtid eller nära realtid, samt interaktiv 
och intelligent övervakning och styrning av 
produktion, överföring, distribution och 
förbrukning av el inom ett elnät för att 
utveckla ett nät som på ett effektivt sätt 
integrerar alla användare anslutna till 
elnätet – producenter, konsumenter och 
dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart elsystem med låga förluster, hög 
kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.

(e) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
låg- och mellanspänningsdistributionsnivå, 
som syftar till digital 
tvåvägskommunikation, i realtid eller nära 
realtid, samt interaktiv och intelligent 
övervakning och styrning av produktion, 
överföring, distribution och förbrukning av 
el inom ett elnät för att utveckla ett nät som 
på ett effektivt sätt integrerar alla 
användare anslutna till elnätet –
producenter, konsumenter och dem som är 
både och – samt deras beteende och 
åtgärder, i syfte att säkerställa ett 
ekonomiskt effektivt, hållbart elsystem med 
låga förluster, hög kvalitet, 
försörjningstrygghet och säkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 689
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Infrastruktur med anknytning till 
elförsörjning för el- eller hybridfordon.

Or. ro
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Ändringsförslag 690
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) hamnanläggningar för försörjning av 
fartyg med landgenererad el, i stället för
med el som genererats ombord med hjälp
av fartygens egna maskiner.

Or. ro

Ändringsförslag 691
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga II – del 2 – led c

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(c) Anläggningar för mottagning, lagring, 
återförgasning eller dekomprimering av 
flytande eller komprimerad naturgas.

(c) Anläggningar för mottagning, lagring, 
transport, återförgasning eller 
dekomprimering av flytande eller 
komprimerad naturgas.

Or. en

Ändringsförslag 692
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga II – del 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Varje typ av utrustning eller 
anläggning, både på överförings- och på 
mellanspänningsdistributionsnivå, som 
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syftar till digital tvåvägskommunikation, i 
realtid eller nära realtid, samt interaktiv 
och intelligent övervakning och styrning 
av produktion, överföring, distribution 
och förbrukning av gas inom ett gasnät 
för att utveckla ett nät som på ett effektivt 
sätt integrerar alla användare anslutna 
till gasnätet – producenter, konsumenter 
och dem som är både och – samt deras 
beteende och åtgärder, i syfte att 
säkerställa ett ekonomiskt effektivt, 
hållbart gassystem med låga förluster, 
hög kvalitet, försörjningstrygghet och 
säkerhet.

Or. fr

Motivering

Smarta gasnät måste också främjas så att det möjliggör integration av förnybara energikällor 
och ger mer flexibilitet och effektivitet i nätet.

Ändringsförslag 693
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga II – del 3

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(3) För olja: utgår
(a) Rörledningar för transport av råolja.
(b) Pumpstationer och 
lagringsanläggningar som är nödvändiga 
för driften av råoljerörledningar.
(c) Varje typ av utrustning eller 
anläggning som är nödvändig för att 
systemet i fråga ska fungera ordentligt, 
säkert och effektivt, inklusive skydds-, 
övervaknings- och kontrollsystem samt 
anordningar för omvända flöden.

Or. en
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Ändringsförslag 694
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga II – del 3 – led a

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(a) Rörledningar för transport av råolja. (a) Rörledningar för transport av råolja till 
oljeraffinaderier.

Or. en

Ändringsförslag 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del 4

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(4) För koldioxid: utgår
(a) Särskilda rörledningar, undantaget 
tidigare led i rörledningsnätet, som 
används för att transportera mänskligt 
genererad koldioxid från mer än en källa, 
det vill säga industrianläggningar 
(inklusive kraftverk) som producerar 
koldioxidgas genom förbränning eller 
andra kemiska reaktioner som inbegriper 
fossila eller icke-fossila kolhaltiga 
föreningar, för slutlig geologisk lagring 
av koldioxid i enlighet med direktiv 
2009/31/EG.

(b) Anläggningar för kondensering och 
buffertlagring av koldioxid för dess vidare 
transport. Detta inbegriper inte 
infrastruktur inom en geologisk 
formation som används för slutlig 
geologisk lagring av koldioxid i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG samt tillhörande 
yt- och injektionsanläggningar.
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(c) Varje typ av utrustning eller 
anläggning som är nödvändig för att 
systemet i fråga ska fungera ordentligt, 
säkert och effektivt, inklusive skydds-, 
övervaknings- och kontrollsystem.

Or. en

Motivering

Investeringsbehoven för gas- och elinfrastruktur är enorma fram till år 2020 och därefter, 
och därför berättigar de inte en separat tilldelning av bidrag till infrastruktur för CCS-
transport och -lagring inom denna förordning. Förordningen bör fokusera på att uppnå 
resultat i de centrala områdena inom el och gas.

Ändringsförslag 696
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – del 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 697
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga II – del 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga II – del 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. nl

Motivering

Med beaktande av att den ekonomiska och kommersiella livskraften på CCS ännu inte 
påvisats och att någon kommersiell utbyggnad inte förväntas före 2020, ska inget ekonomiskt
stöd anslås i denna förordning. Ekonomiskt stöd för undersökningen av möjligheterna för 
CCS lämnas redan genom andra europeiska kanaler.
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Ändringsförslag 699
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga II – del 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anläggningar för kondensering och 
buffertlagring av koldioxid för dess vidare 
transport. Detta inbegriper inte 
infrastruktur inom en geologisk 
formation som används för slutlig 
geologisk lagring av koldioxid i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG samt tillhörande 
yt- och injektionsanläggningar.

(b) Anläggningar för kondensering och 
lagring av koldioxid för dess vidare 
transport.

Or. en

Ändringsförslag 700
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Vid elprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem som fullgör sin 
skyldighet att samarbeta på regional nivå i 
enlighet med artikel 6 i direktiv 
2009/72/EG och artikel 12 i förordning 
(EG) nr 714/2009, projektansvariga som 
berörs av någon av prioriteringarna i 
bilaga I som har lagt fram ett projekt som 
potentiellt kan tas med i urvalet, samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.
Andra relevanta intressenter, inbegripet 
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organisationer som representerar berörda 
producenter och konsumenter och 
miljöorganisationer, ska få 
observatörsstatus och få närvara vid de 
regionala gruppernas möten för att kunna 
uppnå högre social acceptans för 
processen för projekt av gemensamt 
intresse, och det därpå följande 
genomförandet av projekt av gemensamt
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 701
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett fullvärdigt medlemskap för de berörda intressenterna i regionala grupper tycks vara en 
viktig framgångsfaktor för projekten, eftersom det tillåter dem att delta i hela processen från 
början, vilket underlättar riskbedömningsfasen.



PE488.000v01-00 40/120 AM\900619SV.doc

SV

Ändringsförslag 702
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett fullvärdigt medlemskap för berörda intressenterna i regionala grupper tycks vara en 
viktig framgångsfaktor för projekten: å ena sidan tillåter det dem att delta i hela processen 
från början, vilket underlättar riskbedömningsfasen, å andra sidan ger det medlemmarna av 
regionala grupper tillgång till deras sakkunskap och återkoppling på erfarenheter på 
liknande projekt (men samtidigt respekteras konfidentialiteten för kommersiellt känslig 
information).

Ändringsförslag 703
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 705
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 706
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\900619SV.doc 43/120 PE488.000v01-00

SV

och Entso för gas.
Nationella tillsynsmyndigheters och 
byråns deltagande i de regionala 
grupperna bör inte äventyra uppfyllandet 
av deras mål och uppgifter enligt denna 
förordning eller enligt artiklarna 36 och 
37 i direktiv 2009/72/EG och 
artiklarna 40 och 41 i 
direktiv 2009/73/EG, eller enligt 
förordning (EG) nr 713/2009.

Or. en

Ändringsförslag 707
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Samma motivering som för bilaga III avsnitt 1.
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Ändringsförslag 708
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska varje 
regional samarbetsgrupp bestå av 
representanter från medlemsstater, 
nationella tillsynsmyndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem som 
fullgör sitt åtagande att samarbeta på 
regional nivå i enlighet med artikel 7 i 
direktiv nr 2009/73/EG, och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 715/2009, och av 
initiativtagare till projekt som berörs av de 
relevanta prioriteringar som avses i bilaga 
I, och av ACER, Europeiska kommissionen, 
och ENTSO för gas.

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

Or. en

Motivering

Ett fullvärdigt medlemskap för de berörda intressenterna i regionala grupper tycks vara en 
viktig framgångsfaktor för projekten: å ena sidan tillåter det dem att delta i hela processen 
från början, vilket underlättar riskbedömningsfasen, å andra sidan ger det medlemmarna av 
regionala grupper tillgång till deras sakkunskap och återkoppling på erfarenheter på 
liknande projekt (men samtidigt respekteras konfidentialiteten för kommersiellt känslig 
information).

Ändringsförslag 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 710
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 711
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid olje- och koldioxidtransportprojekt
som faller under kategorierna i punkterna

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

grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, projektansvariga som 
berörs av någon av prioriteringarna i 
bilaga I samt kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 712
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid oljetransportprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 3 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, projektansvariga som 
berörs av någon av prioriteringarna i 
bilaga I samt kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 713
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid olje- och koldioxidtransportprojekt 
som faller under kategorierna i punkterna 
3 och 4 i bilaga II ska varje grupp bestå av 
företrädare för medlemsstaterna, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen de relevanta intressenterna 
på regional nivå, särskilt producenterna.
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Or. en

Motivering

Ett fullvärdigt medlemskap för de berörda intressenterna i regionala grupper tycks vara en 
viktig framgångsfaktor för projekten: å ena sidan tillåter det dem att delta i hela processen 
från början, vilket underlättar riskbedömningsfasen, å andra sidan ger det medlemmarna av 
regionala grupper tillgång till deras sakkunskap och återkoppling på erfarenheter på 
liknande projekt (men samtidigt respekteras konfidentialiteten för kommersiellt känslig 
information).

Ändringsförslag 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 715
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om projektansvariga och byrån har 
samma rättigheter som medlemmar i 
gruppen, bör de ändå inte ha rösträtt, och 
får bara närvara som observatörer vid det 
slutliga antagandet av gruppernas 
förteckning som ska överlämnas enligt 
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artikel 3.4.

Or. en

Ändringsförslag 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Subregionala grupper i enlighet med 
korridorernas underkategorier enligt 
definitionen i avsnitt 5 i bilaga I bör 
fastställas. De existerande el- och 
gasrelaterade regionala initiativen ska 
tillämpas på varje subregional grupp.

Or. en

Motivering

Andra projektansvariga än systemansvariga för överföringssystemen och 
distributionssystemen bör inte delta i processer där regionalgrupper medverkar, eftersom de 
är partiska till sina egna potentiella projekt. Dessutom är det möjligt att antalet deltagare 
ökar betydligt, vilket skulle påverka regionalgruppernas arbetseffektivitet.

Ändringsförslag 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Varje grupp ska lägga upp sitt arbete 
på grundval av det regionala samarbete 
som avses i artikel 6 i direktiv 2009/72/EG, 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EG, artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 
12 i förordning (EG) nr 715/2009, samt 
andra befintliga regionala 

(2) Varje grupp ska lägga upp sitt arbete 
på grundval av det regionala samarbete 
som avses i artikel 6 i direktiv 2009/72/EG, 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EG, artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 
12 i förordning (EG) nr 715/2009, samt 
andra befintliga regionala 
samarbetsstrukturer som de aktuella el-
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samarbetsstrukturer. och gasrelaterade regionala initiativen.

Or. en

Ändringsförslag 718
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Varje grupp ska lägga upp sitt arbete 
på grundval av det regionala samarbete 
som avses i artikel 6 i direktiv 2009/72/EG, 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EG, artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 
12 i förordning (EG) nr 715/2009, samt 
andra befintliga regionala 
samarbetsstrukturer.

(2) Varje grupp ska lägga upp sitt arbete 
på grundval av det regionala samarbete 
som avses i artikel 6 i direktiv 2009/72/EG, 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EG, artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 
12 i förordning (EG) nr 715/2009, samt 
andra befintliga regionala 
samarbetsstrukturer som de aktuella el-
och gasrelaterade regionala initiativen.

Or. en

Motivering

Det regionala samarbetet bör följa samma linje som de aktuella el- och gasrelaterade 
regionala initiativen.

Ändringsförslag 719
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Varje grupp kan, för att genomföra den 
relevanta prioriteringen i bilaga I, bjuda in 
företrädare för nationella förvaltningar, 
tillsynsmyndigheter, projektansvariga som 
potentiellt kan tas med i urvalet för 
projekt av gemensamt intresse,
systemansvariga för överföringssystem 
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kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete.

från kandidatländer och från potentiella 
kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete. Beslutet om att bjuda in 
representanter för tredjeländer bör fattas i 
samförstånd.

Or. en

Ändringsförslag 720
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ett fullvärdigt medlemskap för de berörda intressenterna i regionala grupper tycks vara en 
viktig framgångsfaktor för projekten: å ena sidan tillåter det dem att delta i hela processen 
från början, vilket underlättar riskbedömningsfasen, å andra sidan ger det medlemmarna av 
regionala grupper tillgång till deras sakkunskap och återkoppling på erfarenheter på 
liknande projekt (men samtidigt respekteras konfidentialiteten för kommersiellt känslig 
information).

Ändringsförslag 721
Yannick Jadot
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 722
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Då beslut fattas om förteckningen på 
projekt av gemensamt intresse ska varje 
regionalgrupp försöka nå samförstånd 
endast mellan de medlemsstater som är 
direkt inblandade i projekten.

Or. en

Ändringsförslag 723
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Varje grupp ska offentliggöra 
föredragningslistorna och protokollen 
från sina sammanträden om plattformen 
för infrastrukturtransparens som avses i 
artikel 17 i denna förordning.

Or. en

Motivering

För insynens skull och för att öka acceptansen i samhället för processen för projekt av 
gemensamt intresse och det därpå följande genomförandet av projekten är det viktigt att 
offentliga och andra intressenter vet när regionalgrupperna kommer att fatta beslut, samt 
vilka beslut de då kommer att fatta och vad resultaten därav är.

Ändringsförslag 724
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Medlemsstaterna som inte medverkar 
i ett projekt som diskuteras får inte 
förhindra att det tas med på förteckningen 
över projekt av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 725
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Varje grupp ska offentliggöra sina 
interna regler och en uppdaterad 
medlemsförteckning, och ska göra dem 
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lätta att få tillgång till när som helst. 
Varje grupp ska också offentliggöra 
regelbundet uppdaterad information om 
sina framsteg och om sina slutsatser och 
beslut, och göra dessa lättillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 726
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Varje grupp ska offentliggöra sina 
interna regler och en uppdaterad 
medlemsförteckning, och ska göra dem 
lätta att få tillgång till när som helst. 
Varje grupp ska också offentliggöra 
regelbundet uppdaterad information om 
sina framsteg och om sina slutsatser och 
beslut, och göra dessa lättillgängliga.

Or. en

Motivering

Regionalgruppernas ledningsregler ska vara tydliga, precisa och tillgängliga för allmänheten 
för att försäkra att en transparent process respekteras. Av samma orsak ska information 
angående regionalgruppernas arbete vara lättillgänglig för allmänheten: alla intressenter 
bör när som helst kunna få tag på information om ett projekts framåtskridande. Det innebär i 
praktiken att för att bevara konfidentialiteten för känslig information och för att behandla 
potentiella intressekonflikter är skapandet av undergrupper att rekommendera för att bevara 
konfidentialiteten.

Ändringsförslag 727
Pavel Poc

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Varje grupp ska offentliggöra sina 
interna regler och en uppdaterad 
medlemsförteckning, och ska göra dem 
lätta att få tillgång till när som helst. 
Varje grupp ska också offentliggöra 
regelbundet uppdaterad information om 
sina framsteg och om sina slutsatser och 
beslut, och göra dessa lättillgängliga.

Or. en

Motivering

Regionalgruppernas ledningsregler ska vara tydliga, precisa och tillgängliga för allmänheten 
för att försäkra att en transparent process respekteras på denna nivå. Av samma orsak ska 
information om hur regionalgruppernas arbete framskrider vara lättillgängligt för 
allmänheten: alla intressenter bör när som helst kunna få tag på information om ett projekts 
framåtskridande.

Ändringsförslag 728
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Alla projektansvariga ska till 
medlemmarna i respektive grupp inge en 
ansökan om att deras projekt ska väljas ut 
som projekt av gemensamt intresse, 
tillsammans med en analys av hur 
projektet eller projekten bidrar till 
genomförandet av prioriteringarna i 
bilaga I och uppfyller de relevanta 
kriterierna i artikel 6, samt all annan 
information av betydelse för 
utvärderingen av projektet.

(1) Kommissionen, som är ordförande för 
regionalgrupperna, ska gå ut med en 
inbjudan att lämna förslag på projekt av 
gemensamt intresse och inbjuda 
projektansvariga att föreslå att deras 
projekt identifieras som projekt av 
gemensamt intresse.

Alla projektansvariga ska till respektive 
grupp inge en ansökan om att deras projekt 
ska väljas ut som projekt av gemensamt 
intresse, så som anges i inbjudan att 
lämna förslag, inbegripet projektets 
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individuella kostnadsnyttoanalys enligt 
artikel 12.6.

Or. en

Ändringsförslag 729
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Alla projektansvariga ska till 
medlemmarna i respektive grupp inge en 
ansökan om att deras projekt ska väljas ut 
som projekt av gemensamt intresse, 
tillsammans med en analys av hur projektet 
eller projekten bidrar till genomförandet 
av prioriteringarna i bilaga I och uppfyller 
de relevanta kriterierna i artikel 6, samt all 
annan information av betydelse för 
utvärderingen av projektet.

(1) Alla projektansvariga ska till 
medlemmarna i respektive grupp inge en 
ansökan om att deras projekt ska väljas ut 
som projekt av gemensamt intresse, 
tillsammans med en analys av hur projektet 
eller projekten bidrar till genomförandet 
av målen för de prioriterade korridorerna 
och områdena för energiinfrastruktur i 
bilaga I och en utvärdering av hur de 
uppfyller de relevanta kriterierna i 
artikel 4, samt all annan information av 
betydelse för utvärderingen av projektet.
De projektansvariga ska lämna in 
projektets kostnadsnyttoanalys i enlighet 
med metodologin i artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Alla projektansvariga ska till 
medlemmarna i respektive grupp inge en 
ansökan om att deras projekt ska väljas ut 
som projekt av gemensamt intresse, 

(1) Alla projektansvariga ska till 
medlemmarna i respektive grupp inge en 
ansökan om att deras projekt ska väljas ut 
som projekt av gemensamt intresse, 
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tillsammans med en analys av hur projektet 
eller projekten bidrar till genomförandet 
av prioriteringarna i bilaga I och uppfyller 
de relevanta kriterierna i artikel 6, samt all 
annan information av betydelse för 
utvärderingen av projektet.

tillsammans med en analys av hur projektet 
eller projekten bidrar till genomförandet 
av prioriteringarna i bilaga I och uppfyller 
de relevanta kriterierna i artikel 4, samt all 
annan information av betydelse för 
utvärderingen av projektet. De 
projektansvariga ska lämna in projektets 
kostnadsnyttoanalys i enlighet med 
metodologin i artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 731
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Alla projektansvariga ska till 
medlemmarna i respektive grupp inge en 
ansökan om att deras projekt ska väljas ut 
som projekt av gemensamt intresse, 
tillsammans med en analys av hur projektet 
eller projekten bidrar till genomförandet 
av prioriteringarna i bilaga I och uppfyller 
de relevanta kriterierna i artikel 6, samt all 
annan information av betydelse för 
utvärderingen av projektet.

(1) Alla projektansvariga ska till 
medlemmarna i respektive grupp inge en 
ansökan om att deras projekt ska väljas ut 
som projekt av gemensamt intresse, 
tillsammans med en analys av hur projektet 
eller projekten bidrar till genomförandet 
av prioriteringarna i bilaga I och uppfyller 
de relevanta kriterierna i artikel 4, samt all 
annan information av betydelse för 
utvärderingen av projektet.

Or. en

Motivering

Fel i texten

Ändringsförslag 732
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Alla potentiella projektansvariga kan 
lämna in till respektive regionalgrupp en 
utvärdering av sitt projekt utifrån dess 
bidragande effekt för genomförande av 
prioriteringarna som fastställts i bilaga I, 
samt av projektets uppfyllande av de 
relevanta kriterier som definierats i artikel 
4, bilaga II och bilaga III. Respektive 
regionalgrupp ska utfärda ett motiverat 
yttrande om de kan klassificeras som 
projekt av gemensamt intresse inom en 
period av sex månader.

Or. en

Motivering

Vederbörlig hänsyn måste tas till alla projekt som kan uppfylla kriterierna som projekt av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Föreslagna elöverföringsprojekt som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–b i 
bilaga II ska, på förslag från berörda 
intressenter, kunna tas upp till 
granskning och övervägande av 
respektive grupp om projekten åtminstone
uppfyller kriterierna i artikel 4.1 och 4.2 a 
samt i bilaga II punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 734
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För projekt som faller under 
kategorier 1 och 2 av bilaga II, ska 
nationella tillsynsmyndigheter försäkra en 
konsekvent tillämpning av 
bedömningskriterier och 
kostnadsnyttoanalyser, och föreslå 
korrigeringar vid behov.

Or. en

Motivering

Förordningen bidrar redan med konsekvens till regionalgrupperna. Ytterligare och dubbla 
lager av utvärdering/bedömning bör inkluderas.

Ändringsförslag 735
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Alla mottagare ska behandla 
kommersiellt känslig information 
konfidentiellt.

(2) Riktlinjerna ska ta i beaktande möjliga 
intressekonflikter inom grupperna, och
tillåta att undergrupper skapas vid behov.

Or. en

Motivering

Regionalgruppernas ledningsregler ska vara tydliga, precisa och tillgängliga för allmänheten 
för att försäkra att en transparent process respekteras. Av samma orsak ska information 
angående regionalgruppernas arbete vara lättillgänglig för allmänheten: alla intressenter 
bör när som helst kunna få tag på information om ett projekts framåtskridande. Det innebär i 
praktiken att för att bevara konfidentialiteten för känslig information och för att behandla 
potentiella intressekonflikter är skapandet av undergrupper att rekommendera för att bevara 
konfidentialiteten.
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Ändringsförslag 736
András Gyürk

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Processen för den tioåriga nätutvecklingsplanen ska vara öppen och flexibel för att infoga 
projekt av gemensamt intresse som föreslås av regionalgrupperna.

Ändringsförslag 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Föreslagna elöverföringsprojekt som 
faller under kategorierna i punkt 1 a, b och
d i bilaga II ska utgöra en del av de 
relevanta regionala investeringsplanerna i 
enlighet med artikel 12 i förordning (EG) 
nr 714/2009 och av den tioåriga 
nätutvecklingsplan för el som tagits fram 
av Entso för el i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009.

Or. en

Motivering

Projekt av gemensamt intresse bör inte begränsas till projekt inom den tioåriga 
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nätutvecklingsplanen. Konsekvens med artikel 3.7 bör eftersträvas och tolkningen av artikel 
3.7 bör ges företräde, och därför bör projekt av gemensamt intresse inkluderas i den tioåriga 
nätutvecklingsplanen och regionala planer så fort de blivit projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 738
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Föreslagna elöverförings- och 
ellagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d i bilaga II ska 
integreras i de relevanta regionala 
investeringsplanerna enligt artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009.

Or. da

Motivering

Projekt som ska föras upp på kommissionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, 
ska inte bara begränsas till projekt inom den tioåriga nätutvecklingsplanen. Det råder för 
närvarande oklarhet i förordningen om detta och tolkningen av artikel 3.7 bör göras entydig i 
hela förordningen. Flera länder är inte med i Entsosamarbetet och man bör därför inrikta sig 
på att attrahera projekt som inte har initierats av systemansvariga för överföringssystem till 
förteckningen över projekt av gemensamt intresse, så länge de uppfyller kriterierna.

Ändringsförslag 739
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Föreslagna elöverförings- och 
ellagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d i bilaga II ska 
ingå i den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplan för el som tagits fram 
av Entso för el i enlighet med artikel 8 i 

(3) Föreslagna elöverföringssprojekt som 
faller under kategorierna i punkt 1 a, b och
d i bilaga II ska utgöra en del av de 
relevanta regionala investeringsplanerna i 
enlighet med artikel 12 i förordning (EG) 
nr 714/2009 och av den tioåriga 
nätutvecklingsplan för el som tagits fram 
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förordning (EG) nr 714/2009. av Entso för el i enlighet med artikel 8 i
förordning (EG) nr 714/2009.

Or. en

Ändringsförslag 740
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Föreslagna elöverförings- och 
ellagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d i bilaga II ska 
antingen ingå i den senast tillgängliga 
tioåriga nätutvecklingsplan för el som 
tagits fram av Entso för el i enlighet med 
artikel 8 i förordning (EG) nr 714/2009 
eller uppfylla kriterierna uppräknade i 
artikel 4.1 och 4.2 a och i kapitel 1 i 
bilaga II.

Or. en

Motivering

Om urvalet till projekt av gemensamt intresse baseras helt på den tioåriga 
nätutvecklingsplanen införlivar det inte alla de projekt som behövs för genomförandet av de 
prioriterade energiinfrastrukturkorridorerna, och måste kompletteras av ytterligare projekt. 
Dessutom kan förekomsten av en förteckning på projekt under den tioåriga 
nätutvecklingsplanen och projekt av gemensamt intresse skapa en högre finansieringsrisk för 
sådana projekt som inte ingår i förteckningen, vilket skulle snedvrida marknaden.

Ändringsförslag 741
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Föreslagna elöverförings- och (3) Föreslagna elöverförings- och 
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ellagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 a–d i bilaga II ska 
ingå i den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplan för el som tagits fram 
av Entso för el i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 714/2009.

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

Or. de

Motivering

Beträffande förfarandet för att definiera projekt av gemensamt intresse föreskriver artikel 3 
att regionala grupper ska ta sig an denna uppgift och utarbeta förslag som sedan ska 
kommenteras av Acer och slutligen antas av kommissionen. I bilaga III specificeras emellertid 
att alla projekt ska utgöra en del av den senast tillgängliga tioåriga nätutvecklingsplanen för 
nätverksutveckling. Här bör man antingen undanta lagring – eller måste man se till att PSK-
projekt också ingår i sistnämnda plan.

Ändringsförslag 742
András Gyürk

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Processen för den tioåriga nätutvecklingsplanen ska vara öppen och flexibel för att infoga 
projekt av gemensamt intresse som föreslås av regionalgrupperna.
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Ändringsförslag 743
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Föreslagna gasöverförings- och 
gaslagringsprojekt som faller under 
kategorierna i avsnitt 1.a till 1.d i bilaga II 
ska antingen ingå i den senast tillgängliga 
tioåriga nätutvecklingsplan för gas som 
tagits fram av Entso för gas i enlighet med 
artikel 8 i förordning (EG) nr 715/2009
eller uppfylla de kriterier som anges i 
artikel 4 avsnitt 1, artikel 4 avsnitt 2.b och 
bilaga II avsnitt 2.

Or. en

Motivering

Om urvalet till projekt av gemensamt intresse baseras helt på den tioåriga 
nätutvecklingsplanen införlivar det inte alla de projekt som behövs för genomförandet av de 
prioriterade energiinfrastrukturkorridorerna, och måste kompletteras av ytterligare projekt. 
Dessutom kan förekomsten av en förteckning på projekt under den tioåriga 
nätutvecklingsplanen och projekt av gemensamt intresse skapa en högre finansieringsrisk för 
sådana projekt som inte ingår i förteckningen, vilket skulle snedvrida marknaden.

Ändringsförslag 744
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I samband med alla unionsomfattande 
förteckningar över projekt av gemensamt 
intresse som antas efter den 1 augusti 
2013 ska föreslagna gasöverförings- och 
gaslagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ingå i den 
senast tillgängliga tioåriga 

(4) Efter godkännandet av den första 
förteckningen av projekt av gemensamt 
intresse, ska, för alla unionsomfattande 
förteckningar över projekt av gemensamt 
intresse som antas därefter, föreslagna 
gasöverförings- och gaslagringsprojekt 
som faller under kategorierna i punkt 2 i 
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nätutvecklingsplan för gas som tagits fram 
av Entso för gas i enlighet med artikel 8 i 
förordning (EG) nr 715/2009.

bilaga II ingå i den senast tillgängliga 
tioåriga nätutvecklingsplan för gas som 
tagits fram av Entso för gas i enlighet med 
artikel 8 i förordning (EG) nr 715/2009.

Or. en

Motivering

Den tioåriga nätutvecklingsplanen är fortfarande på väg mot en övergripande bild av alla 
relevanta projekt inom gas och el.

Ändringsförslag 745
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 746
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Investeringsbehoven för gas- och elinfrastruktur är enorma fram till år 2020 och därefter, 
och därför berättigar de inte en separat tilldelning av bidrag till infrastruktur för CCS-
transport och -lagring inom denna förordning. Förordningen bör fokusera på att uppnå 
resultat i de centrala områdena inom el och gas.

Ändringsförslag 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 749
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 750
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl
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Motivering

Med beaktande av att den ekonomiska och kommersiella livskraften på CCS ännu inte 
påvisats och att någon kommersiell utbyggnad inte förväntas före 2020, ska inget ekonomiskt
stöd anslås i denna förordning. Ekonomiskt stöd för undersökningen av möjligheterna för 
CCS lämnas redan genom andra europeiska kanaler.

Ändringsförslag 752
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Föreslagna koldioxidtransportprojekt 
som faller under kategorin i punkt 4 i 
bilaga II ska läggas fram som en del av en 
plan, framtagen av fler än två 
medlemsstater, för utveckling av 
gränsöverskridande infrastruktur för 
transport och lagring av koldioxid. Den 
ska presenteras för kommissionen av de 
berörda medlemsstaterna eller av enheter 
som utsetts av de berörda 
medlemsstaterna. Den slutliga 
regionalförteckningen bör antas i 
samförstånd av regionalgruppen och av 
styrgruppen på hög nivå. För detta 
ändamål bör inga ofördelaktiga åsikter ha 
uttryckts av någon medlemsstat i 
regionalgruppen som projektet kan ha en 
betydande inverkan på, särskilt angående 
driften av dess energiinfrastruktur, dess 
inre marknad eller dess 
försörjningstrygghet. Om så är fallet bör 
åsikten vara motiverad, särskilt baserad 
på byråns åsikt eller kommissionens 
utvärdering av olje- och 
koldioxidtransportprojekt.

Or. en
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Ändringsförslag 753
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 754
András Gyürk

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vid utvärderingen av föreslagna el- och 
gasprojekt som faller under kategorierna i 
punkt 1 a–d och punkt 2 i bilaga II ska 
varje grupp, utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i punkt 
4, beakta den analys som gjorts i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 12.7 av 
föreslagna el- och gasprojekt inom 
kategorierna i punkt 1 a–d och punkt 2 i 
bilaga II och som ingår i den senast 
tillgängliga tioåriga nätutvecklingsplan 
för gas och el som tagits fram av Entso 
för el och Entso för gas i enlighet med 
artikel 8 i förordning (EG) nr 714/2009 
och förordning (EG) nr 715/2009.

(6) Vid utvärderingen av föreslagna el- och 
gasprojekt som faller under kategorierna i 
punkt 1 a–d och punkt 2 i bilaga II ska 
varje grupp, utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i punkt 
4, beakta resultaten av de slutförda
kostnadsnyttoanalyserna.
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Or. en

Motivering

Projekt av gemensamt intresse som ingick i den senaste tioåriga nätutvecklingsplanen bör 
också innehålla en kostnadsnyttoanalys.

Ändringsförslag 755
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överföring av el: projektet innebär att 
nätets överföringskapacitet vid 
medlemsstatens gräns mot en eller flera 
andra medlemsstater eller vid något 
annat viktigt gränssnitt i samma 
överföringskorridor ändras med minst 
500 MW jämfört med om projektet inte 
tagits i drift.

(a) För överföring av el bör projektet ha 
en installerad prestanda i form av en 
generator på minst 250 MW och med en 
halvårsproduktion på minst 400 GWh, på 
grundval av föreslaget förfarande för 
installation och vilken ska verifieras 
under de första 3 åren då den är i drift.

Or. <Original>{ES}es</Original>

Motivering

Ökningen med 500 MW vad gäller utbyteskapaciteten hos ett projekt som ska beaktas som ett 
projekt av gemensamt intresse kan vara rimlig för gränsöverskridande projekt. Men dessa 
siffror är för höga för ett projekt inom en medlemsstat, då enbart det faktum att ett internt 
projekt kan beaktas som ett projekt av gemensamt intresse i detta fall bör motsvara avsevärt 
lägre siffror.

Ändringsförslag 756
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överföring av el: projektet innebär att 
nätets överföringskapacitet vid 

(a) Överföring av el: projektet innebär att 
nätets överföringskapacitet vid
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medlemsstatens gräns mot en eller flera 
andra medlemsstater eller vid något annat 
viktigt gränssnitt i samma 
överföringskorridor ändras med minst 
500 MW jämfört med om projektet inte 
tagits i drift.

medlemsstatens gräns mot en eller flera 
andra medlemsstater eller vid något annat 
viktigt gränssnitt i samma 
överföringskorridor ändras med minst 
500 MW eller 20 % jämfört med om 
projektet inte tagits i drift.

Or. de

Motivering

Den absoluta tröskeln för elöverföringsprojekt bör kompletteras med en relativ tröskel för att 
möjliggöra att mindre projekt får status av projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 757
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lagring av el: projektet tillför 
lagringskapacitet som möjliggör en årlig 
nettoproduktion av el på minst 500 
gigawattimmar.

(b) Lagring av el: projektet har en 
installerad kapacitet på minst 100 
megawatt (100 MW).

Or. en

Ändringsförslag 758
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lagring av el: projektet tillför 
lagringskapacitet som möjliggör en årlig 
nettoproduktion av el på minst 
500 gigawattimmar.

(b) Lagring av el: projektet tillför 
lagringskapacitet på minst 
100 gigawattimmar.

Or. de
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Motivering

I bilaga IV accepterar man visserligen principiellt att anläggningar för lagring av el kan 
utgöra projekt av gemensamt intresse men bara under förutsättning att lagringen möjliggör 
en årlig nettoproduktion av el på 500 gigawattimmar. För det första är kriteriet 
”produktionsförmåga” som den aktuella formuleringen anknyter till inte avgörande för 
pumpkraftverk. I själva verket mäts ett pumpkraftverks bidrag till nätets stabilitet i installerad 
turbin- och pumpprestanda. För det andra är det angivna värdet på 500 gigawattimmar för 
högt.

Ändringsförslag 759
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att direkt eller indirekt 
leverera till minst två medlemsstater eller
att uppfylla infrastrukturstandarden (N-1-
regeln) på regional nivå i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) nr 994/2010.

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att uppfylla 
infrastrukturstandarden (N-1-regeln) på 
regional nivå i enlighet med artikel 6.3 i 
förordning (EU) nr 994/2010.

Or. en

Motivering

Den här meningen är inte nödvändig eftersom varje gaslager eller projekt med 
flytande/komprimerad gas kan försörja två eller fler medlemsstater så länge den nödvändiga 
samtrafikförmågan finns mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 760
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att direkt eller indirekt 

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att uppfylla 
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leverera till minst två medlemsstater eller
att uppfylla infrastrukturstandarden (N-1-
regeln) på regional nivå i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) nr 994/2010.

infrastrukturstandarden (N-1-regeln) på 
regional nivå i enlighet med artikel 6.3 i 
förordning (EU) nr 994/2010.

Or. en

Motivering

Den här meningen är inte nödvändig eftersom varje gaslager eller projekt med 
flytande/komprimerad gas kan försörja två eller fler medlemsstater så länge den nödvändiga 
samtrafikförmågan finns mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 761
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att direkt eller indirekt 
leverera till minst två medlemsstater eller
att uppfylla infrastrukturstandarden (N-1-
regeln) på regional nivå i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) nr 994/2010.

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att uppfylla 
infrastrukturstandarden (N-1-regeln) på 
regional nivå i enlighet med artikel 6.3 i 
förordning (EU) nr 994/2010.

Or. en

Ändringsförslag 762
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att direkt eller indirekt 
leverera till minst två medlemsstater eller 
att uppfylla infrastrukturstandarden (N-1-

(d) Lagring av gas eller 
flytande/komprimerad naturgas: syftet med 
projektet är att direkt eller indirekt 
leverera till minst två medlemsstater eller 
att uppfylla infrastrukturstandarden (N-1-
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regeln) på regional nivå i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) nr 994/2010.

regeln) på regional nivå i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) nr 994/2010, 
inklusive anläggningar för lagring som är 
kopplade till distributionsnät.

Or. de

Motivering

Eftersom anläggningar för lagring kan kopplas till distributionsnätet men ändå vara 
nödvändiga för att ge trygg energiförsörjning och flexibilitet bör de vara berättigade till 
status som projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 763
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå 
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 300 
gigawattimmar/år, varav åtminstone 20 % 
härrör från icke-reglerbara resurser.

(e) Smarta energinät inom el: Projektet 
avser utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå 
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 300 
gigawattimmar/år, varav åtminstone 20 % 
härrör från icke-reglerbara resurser.
Smarta energinät inom gas: Projektet 
avser utrustning och anläggningar med 
högt eller medelhögt tryck, där trycket 
uppgår till 1 bar eller mer. Det inbegriper 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem från minst två 
medlemsstater som omfattar minst 100 
000 användare som producerar eller 
förbrukar gas, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 500 
gigawattimmar/år.

Or. fr
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Motivering

Smarta gasnät måste också främjas så att det möjliggör integration av förnybara energikällor 
och ger mer flexibilitet och effektivitet i nätet.

Ändringsförslag 764
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå 
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 300 
gigawattimmar/år, varav åtminstone 20 % 
härrör från icke-reglerbara resurser.

(e) Smarta energinät: Projektet avser alla 
spänningsnivåer. Det inbegriper 
samarbetande systemansvariga från minst 
två medlemsstater som omfattar minst 
100 000 användare som producerar eller 
förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 300 
gigawattimmar/år, varav åtminstone 20 % 
genom bidragen från projektet härrör från 
förnybara och icke-reglerbara resurser.

Or. en

Motivering

De smarta energinätens räckvidd bör utvidgas till att omfatta lågspänningsnät, eftersom det 
för närvarande är just sådana nät som kan bli till störst nytta om de tas i bruk, och sådana 
nät där det största antalet konsumenter och små elkraftsanläggningar möts. 
Gränsöverskridande samarbete uppmuntrar till förvärv av sakkunskap, särskilt om 
utrustning, teknik och tjänsteleverantörer är involverade.

Ändringsförslag 765
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå 
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
300 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara resurser.

(e) Smarta energinät: Projektet kan avse 
utrustning och anläggningar på alla 
spänningsnivåer. Det inbegriper 
systemansvariga för överförings- och/eller
distributionssystem från minst två 
medlemsstater som omfattar minst 10 000
användare som producerar eller förbrukar 
el, eller både och, i ett förbrukningsområde 
på minst 100 gigawattimmar/år, genom 
bidrag till projektet, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara 
förnybara energikällor.

Or. nl

Ändringsförslag 766
Bernd Lange

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
300 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara resurser.

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på alla 
spänningsnivåer med en spänning på 10 
Kv eller mer. Det inbegriper 
systemansvariga för överförings- och/ eller
distributionssystem som omfattar minst 
10 000 användare som producerar eller 
förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
100 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara 
förnybara resurser.

Or. de

Ändringsförslag 767
Henri Weber
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Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå 
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
300 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara resurser.

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings-, lågspännings- och 
medelspänningsnivå enligt europeiska 
standarder. Det inbegriper 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem från minst två 
medlemsstater som omfattar minst 50 000
användare som producerar eller förbrukar 
el, eller både och, i ett förbrukningsområde 
på minst 150 gigawattimmar/år, varav 
åtminstone 20 % härrör från icke-
reglerbara resurser och/eller från 
distribuerade resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
300 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara resurser.

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings-, medelspännings- och 
lågspänningsnivå enligt relevanta 
europeiska standarder. Det inbegriper 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem från minst två 
medlemsstater som omfattar minst 
100 000 användare som producerar eller 
förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
300 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara resurser.

Or. en
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Ändringsförslag 769
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater som omfattar 
minst 100 000 användare som producerar 
eller förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
300 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara resurser.

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings-, medelspännings- och 
lågspänningsnivå enligt relevanta 
europeiska standarder. Det inbegriper
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem som omfattar minst 
100 000 användare som producerar eller 
förbrukar el, eller både och, i ett 
förbrukningsområde på minst 
300 gigawattimmar/år, varav åtminstone 
20 % härrör från icke-reglerbara resurser.

Or. en

Motivering

Urvalskriterierna för projekt för smarta energinät bör vara icke-diskriminerande. Det faktum 
att en lägre nominell spänningsnivå används för medelspänning i vissa EU-länder bör 
respekteras. Referensen till ”minst två medlemsstater” är inkonsekvent eftersom avsnitt 1 i 
bilaga IV behandlar ”projekt med betydande gränsöverskridande verkan (…) på en 
medlemsstats territorium”.

Ändringsförslag 770
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Det måste hjälpa till med att säkra 
energisolidariteten mellan 
medlemsstaterna som svar på tillfällig 
eller permanent energibrist i en av dem.
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Or. ro

Ändringsförslag 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – stycke 1 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vid gränsöverskridande projekt beräkna 
inverkan på nätets överföringskapacitet i 
båda effektöverföringsriktningarna, mätt i 
effekt (megawatt), eller, vid projekt med 
betydande gränsöverskridande verkan, 
inverkan på nätets överföringskapacitet vid 
gränserna mellan berörda medlemsstater, 
mellan berörda medlemsstater och 
tredjeländer eller inom berörda 
medlemsstater samt på balanseringen av 
tillgång och efterfrågan och nätdriften i 
berörda medlemsstater,

– vid gränsöverskridande projekt beräkna 
inverkan på nätets överföringskapacitet i 
båda effektöverföringsriktningarna, mätt i 
effekt (megawatt) och deras bidrag till att 
uppnå minimikapaciteten på 10 % som 
godkänts av Europeiska rådet, eller, vid 
projekt med betydande gränsöverskridande 
verkan, inverkan på nätets 
överföringskapacitet vid gränserna mellan 
berörda medlemsstater, mellan berörda 
medlemsstater och tredjeländer eller inom 
berörda medlemsstater samt på 
balanseringen av tillgång och efterfrågan 
och nätdriften i berörda medlemsstater,

Or. en

Ändringsförslag 772
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Driftskompatibilitet och säker 
systemdrift ska mätas i enlighet med 
analysen i den senast tillgängliga 
nätutvecklingsplanen för el, i synnerhet 
genom att bedöma projektets inverkan på 
förväntade belastningsförluster i det 
analysområde som avses i punkt 10 i 
bilaga V med avseende på tillräcklig 
produktions- och överföringskapacitet

(c) Driftskompatibilitet och säker 
systemdrift ska mätas i enlighet med 
analysen i den senast tillgängliga 
nätutvecklingsplanen för el, i synnerhet 
genom att bedöma projektets inverkan på 
förväntade belastningsförluster i det 
analysområde som avses i punkt 10 i 
bilaga V med avseende på tillräcklig 
produktions- och överföringskapacitet 
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under ett antal karakteristiska 
belastningsperioder, varvid hänsyn ska tas 
till förväntade förändringar i fråga om 
extrema klimatbetingade väderhändelser 
och deras inverkan på infrastrukturens 
motståndskraft.

under ett antal karakteristiska 
belastningsperioder, varvid hänsyn ska tas 
till förväntade förändringar i fråga om 
extrema klimatbetingade väderhändelser 
och deras inverkan på infrastrukturens 
motståndskraft och till tillgången till 
självständig och tillförlitlig kontroll av 
drift av system och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 773
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Driftskompatibilitet och säker 
systemdrift ska mätas i enlighet med 
analysen i den senast tillgängliga 
nätutvecklingsplanen för el, i synnerhet 
genom att bedöma projektets inverkan på 
förväntade belastningsförluster i det 
analysområde som avses i punkt 10 i 
bilaga V med avseende på tillräcklig 
produktions- och överföringskapacitet 
under ett antal karakteristiska 
belastningsperioder, varvid hänsyn ska tas 
till förväntade förändringar i fråga om 
extrema klimatbetingade väderhändelser 
och deras inverkan på infrastrukturens 
motståndskraft.

(c) Driftskompatibilitet och säker 
systemdrift ska mätas i enlighet med 
analysen i den senast tillgängliga 
nätutvecklingsplanen för el, i synnerhet 
genom att bedöma projektets inverkan på 
förväntade belastningsförluster i det 
analysområde som avses i punkt 10 i 
bilaga V med avseende på tillräcklig 
produktions- och överföringskapacitet 
under ett antal karakteristiska 
belastningsperioder, varvid hänsyn ska tas 
till förväntade förändringar i fråga om 
extrema väderhändelser och deras 
inverkan på infrastrukturens 
motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 774
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det måste hjälpa till med att säkra 
energisolidariteten mellan 
medlemsstaterna som svar på tillfällig 
eller permanent energibrist i en av dem.

Or. ro

Ändringsförslag 775
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – stycke 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Mätningen av dessa kriterier ska
baseras  endast på scenarier som tar i 
beaktande målen i direktiv 2009/28/EG, 
annan relevant EU-lagstiftning och de 
långsiktiga politiska målen i färdplanerna 
för 2050. Avvikelser från detta kräver ett 
skriftligt medgivande av både byrån och 
kommissionen, som sedan ska publiceras.

Or. en

Ändringsförslag 776
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Hållbarhetsnivå: Detta kriterium ska 
mätas genom en bedömning av hur 
elnätsinfrastrukturen minskar 
växthusgasutsläppen och hur den 
påverkar miljön.
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Or. en

Motivering

För att göra tillämpningen av kriterier mer konsekvent bland projektkategorier borde 
hållbarhetsnivån införas i inte bara en, utan alla projektkategorier, och definitionen av 
kriterierna bör vara identisk.

Ändringsförslag 777
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Gynnande av avskaffandet av 
nuvarande energiöar.

Or. es

Motivering

Vad gäller integreringsmålen har det visat sig vara nödvändigt att följa förordningen.

Ändringsförslag 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrens ska mätas på grundval av 
diversifiering, bland annat underlättande 
av tillgång till inhemska leveranskällor, 
varvid hänsyn i tur och ordning ska tas till 
diversifiering av källor, leverantörer och 
tillförselvägar samt ny kapacitets inverkan 
på HHI-indexet, beräknat på 
kapacitetsnivån för det analysområde som 
avses i punkt 10 i bilaga V.

(b) Konkurrens ska mätas på grundval av 
diversifiering, exklusive unionsnivå men
inklusive underlättande av tillträde för 
inhemska leveranskällor med successivt 
beaktande av källor, motparter och rutter 
och ny kapacitets påverkan på HHI-indexet 
beräknat för analysområdet såsom det 
definieras i punkt 10 i bilaga V.

Or. en
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Ändringsförslag 779
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrens ska mätas på grundval av 
diversifiering, bland annat underlättande 
av tillgång till inhemska leveranskällor, 
varvid hänsyn i tur och ordning ska tas till 
diversifiering av källor, leverantörer och 
tillförselvägar samt ny kapacitets inverkan 
på HHI-indexet, beräknat på 
kapacitetsnivån för det analysområde som 
avses i punkt 10 i bilaga V.

(b) Konkurrens ska mätas på grundval av 
diversifiering, bland annat underlättande 
av tillgång till inhemska leveranskällor, 
varvid hänsyn också ska tas till 
diversifiering av källor, leverantörer och 
tillförselvägar samt ny kapacitets inverkan 
på HHI-indexet, beräknat på 
kapacitetsnivån för det analysområde som 
avses i punkt 10 i bilaga V.

Or. en

Motivering

Ändring föreslagen för att förtydliga språket.

Ändringsförslag 780
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrens ska mätas på grundval av 
diversifiering, bland annat underlättande 
av tillgång till inhemska leveranskällor, 
varvid hänsyn i tur och ordning ska tas till 
diversifiering av källor, leverantörer och 
tillförselvägar samt ny kapacitets inverkan 
på HHI-indexet, beräknat på 
kapacitetsnivån för det analysområde som 
avses i punkt 10 i bilaga V.

(b) Konkurrens ska mätas på grundval av 
diversifiering på unionsnivå, bland annat 
underlättande av tillgång till inhemska 
leveranskällor, varvid hänsyn i tur och 
ordning ska tas till diversifiering av källor, 
leverantörer och tillförselvägar samt ny 
kapacitets inverkan på HHI-indexet, 
beräknat på kapacitetsnivån för det 
analysområde som avses i punkt 10 i 
bilaga V.

Or. en
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Motivering

Målet är att bevara EU-perspektivet.

Ändringsförslag 781
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Hållbarhet ska mätas som ett projekts 
bidrag till att minska utsläppen i enlighet 
med målen inför 2020 och den 
koldioxidsnåla färdplanen 2050 och 
främja reserver av förnybar 
energiproduktion eller el-till-gas (P2G) 
samt biogastransporter, med beaktande av 
förväntade klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Europeiska rådet godkände i oktober 2009 EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser 
med 80–95 procent fram till 2050, vilket kommer att kräva en energisektor med nästan 
obefintliga koldioxidutsläpp.  All ny infrastruktur som är finansierad av EU-medel bör stödja 
de nuvarande bindande målen inför 2020 avseende växthusgaser och förnybar energi och ska 
vara i linje med målen inför 2050 avseende den ekonomiska färdplanen med låga 
koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 782
Pavel Poc

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Hållbarhet ska mätas som ett projekts 
bidrag till att minska utsläppen i enlighet 
med målen inför 2020 och den 
koldioxidsnåla färdplanen 2050 och 
främja reserver av förnybar 
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förväntade klimatförändringar. energiproduktion eller el-till-gas (P2G) 
samt biogastransporter, med beaktande av 
förväntade klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Europeiska rådet godkände i oktober 2009 EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser 
med 80–95 procent fram till 2050, vilket kommer att kräva en energisektor med nästan 
obefintliga koldioxidutsläpp.  All ny infrastruktur som är finansierad av EU-medel bör stödja 
de nuvarande bindande målen inför 2020 avseende växthusgaser och förnybar energi och ska 
vara i linje med målen inför 2050 avseende den ekonomiska färdplanen med låga 
koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 783
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Miljökonsekvenserna läggs till för att försäkra en miniminivå av samstämmighet med de 
andra projektkategoriernas hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag 784
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 785
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Det måste hjälpa till med att säkra 
energisolidariteten mellan 
medlemsstaterna som svar på tillfällig 
eller permanent energibrist i en av dem.

Or. ro

Ändringsförslag 786
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbarhetsnivå: Detta kriterium ska 
mätas genom en bedömning av utsläppen 
av växthusgaser och elnätsinfrastrukturens 
miljöpåverkan.

(a) Hållbarhetsnivå: Detta kriterium ska 
mätas genom en bedömning av utsläppen 
av växthusgaser, överensstämmelse med 
målen inför 2020 och den koldioxidsnåla 
färdplanen 2050 samt
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elnätsinfrastrukturens miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

Europeiska rådet har godkänt EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 
procent fram till 2050, vilket kommer att kräva en energisektor med nästan obefintliga 
koldioxidutsläpp. All ny infrastruktur som är finansierad av EU-medel bör stödja de 
nuvarande bindande målen inför 2020 avseende växthusgaser och förnybar energi och ska 
vara i linje med målen inför 2050 avseende den ekonomiska färdplanen med låga 
koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 787
Pavel Poc

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbarhetsnivå: Detta kriterium ska 
mätas genom en bedömning av utsläppen 
av växthusgaser och elnätsinfrastrukturens 
miljöpåverkan.

(a) Hållbarhetsnivå: Detta kriterium ska 
mätas genom en bedömning av 
minskningen av utsläppen av 
växthusgaser och överensstämmelsen med 
målen för år 2020 samt färdplanen för 
minskning av koldioxidutsläpp fram till 
2050, och elnätsinfrastrukturens 
miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

Europeiska rådet har ställt sig bakom EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 
80-95 % fram till år 2050 vilket kräver att kolenergisektorn minskas nästan till noll. All ny 
EU-stödd infrastruktur borde stämma överens med de bindande målen för växthusgaser och 
förnybar energi år 2020 och målen i färdplanen för minskning av koldioxidutsläpp fram till år 
2050. 

Ändringsförslag 788
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Bilaga IV – led 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Ibruktagande av väsentligt större 
volymer av elektriska tillämpningar med 
låga koldioxidutsläpp, exempelvis 
elektriska fordon, genom avancerad 
teknik och marknadsingrepp.

Or. en

Ändringsförslag 789
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 4 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Det måste hjälpa till med att säkra 
energisolidariteten mellan 
medlemsstaterna som svar på tillfällig 
eller permanent energibrist i en av dem.

Or. ro

Ändringsförslag 790
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) (1) Vid projekt för smarta gasnät ska 
varje funktion värderas mot följande 
kriterier:
(a) Hållbarhetsnivå: Detta kriterium ska 
mätas genom en bedömning av 
minskningen av växthusgasutsläpp och 
gasnätsinfrastrukturens miljöpåverkan.
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(b) Överförings- och distributionsnätens 
kapacitet att ansluta och transportera gas
till och från användare: Detta kriterium 
ska mätas genom en uppskattning av den 
installerade kapaciteten för 
energiresurser i distributionsnäten, den 
högsta tillåtna inmatningen av gas utan 
risk för överbelastning i överföringsnäten 
samt energi från förnybara källor som 
inte utnyttjas på grund av 
överbelastnings- eller säkerhetsrisker.
(c) Nätanslutningsbarhet och tillträde för 
alla kategorier av nätanvändare: Dessa 
kriterier ska mätas genom en bedömning 
av beräkningsmetoderna för avgifter och 
tariffer, samt deras struktur, för 
producenter och konsumenter och för 
dem som är både och, samt av den 
driftsflexibilitet som erbjuds för att 
dynamiskt balansera gasen i nätet.
(d) Trygghet och kvalitet i leveranserna: 
Detta kriterium ska mätas genom en 
bedömning av andelen gas som 
produceras från förnybara källor, 
gassystemets stabilitet, avbrott och deras 
varaktighet och frekvens per kund, även 
vid klimatrelaterade avbrott.
Tjänstens effektivitet och kvalitet vid 
gasförsörjning och nätdrift: Detta 
kriterium ska mätas genom en 
uppskattning av förlusterna i överförings-
och distributionsnäten, förhållandet 
mellan minsta och högsta efterfrågan på 
gas inom en avgränsad tidsperiod, 
efterfrågesidans deltagande på 
gasmarknader och i 
energieffektivitetsåtgärder, procentuellt 
utnyttjande (exempelvis 
genomsnittsbelastning) av 
komponenterna i gasnätet och deras 
tillgänglighet (relaterat till planerat och 
oplanerat underhåll) och dess inverkan på 
nätprestandan, samt den faktiska 
tillgången på nätkapacitet i förhållande 
till dess standardvärde.
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Or. fr

Ändringsförslag 791
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Hållbarhetsnivå: Detta kriterium ska 
mätas genom bedömning av minskningen 
av växthusgasutsläpp och 
miljökonsekvenserna av 
oljetransportinfrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 792
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Varje kostnadsnyttoanalys bör ta i beaktande infrastrukturens hela tekniska livscykel samt hur 
energisektorn sannolikt kommer att förändras under denna tidsperiod som konsekvens av 
målen för minskad kolanvändning.
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Ändringsförslag 793
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom den tekniska livstiden för energiinfrastrukturprojekt, särskilt elöverföringsnät, kan 
vara betydligt längre än 40 år, bör analysen omfatta ett längre tidsperspektiv. Dessutom 
behövs det längre tidsperspektivet med tanke på att EU:s långvariga politiska mål bör 
beaktas i analysen.

Ändringsförslag 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 795
András Gyürk
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Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För el: scenarier för efterfrågan, 
produktionskapacitet per bränsleslag 
(biomassa, geotermisk värme, vattenkraft, 
gas, kärnkraft, olja, fasta bränslen, 
vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi 
och annan teknik för förnybar energi) och 
deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser (bland annat för biomassa, 
kol, gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning 
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion 
(bland annat kapacitet för avskiljning av 
koldioxid), lagring och överföring för vilka 
ett slutligt investeringsbeslut har fattats 
och som ska tas i drift före utgången av år 
n+5.

(a) För el: scenarier för efterfrågan, 
produktionskapacitet per bränsleslag 
(biomassa, geotermisk värme, vattenkraft, 
gas, kärnkraft, olja, fasta bränslen, 
vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi 
och annan teknik för förnybar energi) och 
deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser och värmevärden (bland 
annat för biomassa, kol, brunkol, gas, olja
och relevanta oljeprodukter), 
koldioxidpriser, elpriser under perioder av 
normal och hög belastning samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning 
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion 
(bland annat kapacitet för avskiljning av 
koldioxid), lagring och överföring för vilka 
ett slutligt investeringsbeslut har fattats 
och som ska tas i drift före utgången av år 
n+5.

Or. en

Ändringsförslag 796
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För el: scenarier för efterfrågan, 
produktionskapacitet per bränsleslag 
(biomassa, geotermisk värme, vattenkraft, 
gas, kärnkraft, olja, fasta bränslen, 
vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi 
och annan teknik för förnybar energi) och 
deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser (bland annat för biomassa, 

(a) För el: scenarier för efterfrågan, 
produktionskapacitet per bränsleslag 
(biomassa, geotermisk värme, vattenkraft, 
gas, kärnkraft, olja, fasta bränslen, 
vindkraft, solceller, koncentrerad solenergi 
och annan teknik för förnybar energi) och 
deras geografiska belägenhet, 
bränslepriser (bland annat för biomassa, 
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kol, gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning 
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion 
(bland annat kapacitet för avskiljning av 
koldioxid), lagring och överföring för vilka 
ett slutligt investeringsbeslut har fattats 
och som ska tas i drift före utgången av år 
n+5.

kol, gas och olja), koldioxidpriser samt 
överföringsnätets och, i förekommande 
fall, distributionsnätets sammansättning 
och dess utveckling, med beaktande av alla 
nya betydande projekt för produktion, 
lagring och överföring för vilka ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats och som ska 
tas i drift före utgången av år n+5.

Or. de

Ändringsförslag 797
András Gyürk

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) För gas: scenarier för efterfrågan, 
import, bränslepriser och värmevärden
(bland annat för kol, brunkol, gas, olja
och relevanta oljeprodukter), 
koldioxidpriser, elpriser under perioder av 
normal och hög belastning samt 
överföringsnätets sammansättning och dess 
utveckling, med beaktande av möjligheten 
att utnyttja skiffergas i Europa samt av 
alla nya projekt för vilka ett slutligt 
investeringsbeslut har fattats och som ska 
tas i drift före utgången av år n+5.

Or. en

Ändringsförslag 798
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Datauppsättningen ska återspegla 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning som är i kraft vid tidpunkten 
för analysen samt Europeiska rådets mål 
att fram till år 2050 minska utsläppen av 
växthusgas inom EU med 80-95 % 
jämfört med 1990 års nivå. 
Datauppsättningarna för el respektive gas 
ska vara kompatibla, särskilt i fråga om 
antaganden om priser och volymer på 
varje marknad. Datauppsättningen ska 
utarbetas efter formella samråd med 
medlemsstaterna och de organisationer 
som företräder samtliga berörda 
intressenter. Kommissionen och byrån ska 
i förekommande fall säkerställa tillgång till 
nödvändiga kommersiella uppgifter från 
tredje part.

Or. en

Motivering

Europeiska rådet har ställt sig bakom EU-målen för minskning av växthusgasutsläppen med 
80-95 % fram till år 2050 vilket kräver en minskning av kolenergisektorn nästan till noll. Det 
är viktigt att de datauppsättningar som används vid kostnadnyttoanalys beaktar EU:s energi-
och klimatmål och stämmer överens med de utvecklingslinjer som stakats ut i kommissionens 
energifärdplan 2050.

Ändringsförslag 799
Pavel Poc

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Datauppsättningen ska återspegla 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning som är i kraft vid tidpunkten 
för analysen. Datauppsättningarna för el 
respektive gas ska vara kompatibla, 
särskilt i fråga om antaganden om priser 

(2) Datauppsättningen ska återspegla 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning som är i kraft vid tidpunkten 
för analysen samt återspegla EU:s energi-
och klimatmål såsom de bekräftats bland 
annat i Europeiska rådets beslut.  
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och volymer på varje marknad. 
Datauppsättningen ska utarbetas efter 
formella samråd med medlemsstaterna och 
de organisationer som företräder samtliga 
berörda intressenter. Kommissionen och 
byrån ska i förekommande fall säkerställa 
tillgång till nödvändiga kommersiella 
uppgifter från tredje part.

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

Or. en

Motivering

Europeiska rådet har ställt sig bakom EU-målen för minskning av växthusgasutsläppen med 
80-95 % fram till år 2050 vilket kräver en minskning av kolenergisektorn nästan till noll. Det 
är viktigt att de datauppsättningar som används vid kostnadnyttoanalys beaktar EU:s energi-
och klimatmål och stämmer överens med de utvecklingslinjer som stakats ut i  kommissionens 
energifärdplan 2050.

Ändringsförslag 800
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Öppenhet bör råda: Alla intressenter bör ha en chans att bidra till marknadsanalysen som 
genomförs med metoder för kostnadsnyttoanalys, inte bara organisationer som företräder 
dem, såsom brukligt är vid de offentliga samråden som ordnas av kommissionen, byrån och 
ENTSO-organisationerna.

Ändringsförslag 801
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Samma motivering som vid ändringsförslaget till artikel 12.2.

Ändringsförslag 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta för att säkerställa full öppenhet i processen kring val av PCI, inklusive offentligt 
tillgängliga datauppsättningar för kostnadnyttoanalys samt delaktiggörande av relevanta 
intressenter i de regionala grupperna.

Ändringsförslag 803
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Kommissionen och byrån ska i 
förekommande fall säkerställa tillgång till 
nödvändiga kommersiella uppgifter från 
tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kostnadsnyttoanalysen ska åtminstone 
beakta följande kostnader: 
kapitalomkostnader, drifts- och 
underhållskostnader under projektets 

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

tekniska livscykel samt i förekommande fall 
kostnader för avveckling och 
avfallshantering. Metoden ska ge 
vägledning om diskonteringsräntor som 
ska användas för beräkningarna.
Kostnaderna bör valideras mot ett 
riktmärke så att man kan bedöma 
huruvida resurserna används effektivt. 
Om den projektansvarige presenterar en 
kostnad som väsentligt avviker från 
riktmärket bör den alltid motiveras för 
den ansvariga nationella 
tillsynsmyndigheten och för byrån.

Or. en

Ändringsförslag 806
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Kostnadsnyttoanalysen ska åtminstone 
beakta följande kostnader: 
kapitalomkostnader, drifts- och 
underhållskostnader under projektets 
tekniska livscykel samt i förekommande fall 
kostnader för avveckling och
avfallshantering. Metoden ska ge 
vägledning om diskonteringsräntor som 
ska användas för beräkningarna.
Kostnadsnyttoanalysen bör ta i beaktande 
situationen för de små medlemsstaterna 
med isolerade energinätverk och med ett 
begränsat antal användare vilket innebär 
att marknaden inte själv kan finansiera 
projekt av gemensamt intresse.  

Or. en

Motivering

De små och isolerade medlemsstaternas konkurrensnackdel bör beaktas i 
kostnadsnyttoanalysen.
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Ändringsförslag 807
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 808
András Gyürk

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 809
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kostnadsnyttoanalysen måste också 
beakta de fördelar som kan nås genom 
snabbare genomförande av projektet tack 
vare en teknikneutral process vid vilken 
alla teknikmöjligheter som nämns i bilaga 
II (1a) och kombinationer av dessa kan 
komma ifråga, även om detta kan 
innebära högre investeringskostnader i 
inledningsskedet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kostnadsnyttoanalysen tar i beaktande projektets alla aspekter och särskilt 
möjligheterna till snabbare genomförande av projektet vilket kan kompensera de högre 
investeringskostnaderna i inledningsskedet, exempelvis möjligheten att delvis förlägga 
planerade kraftlinjer under jord.

Ändringsförslag 810
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) När det gäller överföring och lagring 
av el ska kostnadsnyttoanalysen åtminstone 
beakta inverkan på de indikatorer som 
anges i bilaga III. I enlighet med de 
metoder som använts vid utarbetandet av 
den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplanen för el ska analysen 
dessutom särskilt beakta projektets 
inverkan på följande:

(6) När det gäller överföring och lagring 
av el ska kostnadsnyttoanalysen åtminstone 
beakta inverkan på de indikatorer som 
anges i bilaga III. I enlighet med de 
metoder som använts vid utarbetandet av 
den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplanen för el ska analysen 
dessutom särskilt beakta projektets 
inverkan på följande samt förmånerna 
som kan vinnas om projektet genomförs 
snabbare och överbelastning av nätet 
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således undviks i och med att man kan 
använda alla tekniska alternativ som 
nämns i punkt 1a i bilaga II eller en 
kombination av dessa:

Or. en

Ändringsförslag 811
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) När det gäller överföring och lagring 
av el ska kostnadsnyttoanalysen åtminstone 
beakta inverkan på de indikatorer som 
anges i bilaga III. I enlighet med de 
metoder som använts vid utarbetandet av 
den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplanen för el ska analysen 
dessutom särskilt beakta projektets 
inverkan på följande:

(6) När det gäller överföring och lagring 
av el ska kostnadsnyttoanalysen åtminstone 
beakta inverkan på de indikatorer som 
anges i bilaga IV. I enlighet med de 
metoder som använts vid utarbetandet av 
den senast tillgängliga tioåriga 
nätutvecklingsplanen för el ska analysen 
dessutom särskilt beakta projektets 
inverkan på följande:

Or. en

Ändringsförslag 812
Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Överbelastning av elnät.

Or. en

Motivering

Samma kriterium som vid gasprojekt (7 e), direkt samband med säkerhet och tillgänglighet av 
försörjningen.
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Ändringsförslag 813
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Överbelastning av elnät.

Or. en

Ändringsförslag 814
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När det gäller gas ska 
kostnadsnyttoanalysen åtminstone beakta 
resultaten av marknadstester, t.ex. öppna 
säsonger, inverkan på indikatorerna i 
bilaga III samt följande verkningar:

(7) När det gäller gas ska 
kostnadsnyttoanalysen åtminstone beakta 
inverkan på indikatorerna i bilaga III samt 
följande verkningar:

Or. en

Motivering

Vid analysen av förhållandet mellan kostnaderna och nyttorna av ett projekt bör det 
övervägas huruvida projektet är genomförbart ur de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
perspektiven.

Ändringsförslag 815
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sannolikhet för och kvantitet av 
olevererad energi, samt ökad 
leveranssäkerhet och kvalitet.

(c) Sannolikhet för och kvantitet av 
olevererad energi, samt ökad 
leveranssäkerhet och kvalitet på leveranser 
och leveranskällor.

Or. en

Ändringsförslag 816
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sannolikhet för och kvantitet av 
olevererad energi, samt ökad 
leveranssäkerhet och kvalitet.

(c) Sannolikhet för och kvantitet av 
olevererad energi, samt ökad 
leveranssäkerhet och kvalitet på 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 817
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bidrag till integrering av olika 
gasmarknadsområden.

(d) Bidrag till integrering av olika 
gasmarknadsområden och brytande av 
isoleringen av missgynnade regioner och 
öregioner.

Or. en

Ändringsförslag 818
Teresa Riera Madurell



AM\900619SV.doc 105/120 PE488.000v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bidrag till mer balanserad 
försörjning genom det europeiska 
gasnätverket genom maximalt utnyttjande 
av de redan befintliga importfaciliteterna.  

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla inmatningspunkter identifieras och att de bidrar till en balanserad 
gasförsörjning i Europa. Om detta kan förverkligas kan Europa i framtiden undvika 
situationer som uppstår genom alltför stort beroende av gas från vissa länder. Varje 
inmatningspunkt har sina egna egenskaper och kan bidra till import av gas från olika källor 
och genom olika rutter. Redan befintliga infrastrukturer bör utnyttjas till fullo.

Ändringsförslag 819
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga V – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den detaljerade metod som används för 
att beakta indikatorerna i punkterna 6–8 
ska utarbetas efter formella samråd med de 
organisationer som representerar alla 
berörda intressenter.

(9) Den detaljerade metod som används för 
att beakta indikatorerna i punkterna 6–8 
ska utarbetas efter formella samråd med de 
organisationer som representerar alla 
berörda intressenter, särskilt alla 
operatörer av gasinfrastrukturnät.

Or. en

Ändringsförslag 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga V – led 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den detaljerade metod som används för 
att beakta indikatorerna i punkterna 6–8
ska utarbetas efter formella samråd med de 
organisationer som representerar alla 
berörda intressenter.

(9) Den detaljerade metod som används för 
att beakta indikatorerna ska utarbetas efter 
formella samråd med de organisationer 
som representerar alla berörda 
intressenter, såsom föreskrivs i artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 821
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga V – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Metoden ska fastställa den analys som 
ska utföras på grundval av relevanta 
inmatningsdata genom beräkning av 
resultaten från målfunktionen med och 
utan varje projekt. Analysen ska identifiera 
de medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt (gynnade länder) och de 
medlemsstater där projektet tillför en 
negativ nettoeffekt (kostnadsbärare). Varje 
kostnadsnyttoanalys ska innehålla 
känslighetsanalyser för datauppsättningen, 
datum för idrifttagande av olika projekt 
inom samma analysområde samt andra 
relevanta parametrar.

(11) Metoden ska fastställa den analys som 
ska utföras på grundval av relevanta 
inmatningsdata genom bedömning av 
resultaten från en multikriterieanalys med 
och utan varje projekt. Analysen ska 
identifiera de medlemsstater där projektet 
tillför en positiv nettoeffekt (gynnade 
länder) och de medlemsstater där projektet 
tillför en negativ nettoeffekt 
(kostnadsbärare). Varje 
kostnadsnyttoanalys ska innehålla 
känslighetsanalyser för datauppsättningen, 
datum för idrifttagande av olika projekt 
inom samma analysområde samt andra 
relevanta parametrar.

Or. fr

Motivering

Förutom dessa lönsamhetskriterier skulle analysen kunna breddas med andra mer kvalitativa 
kriterier för att vägleda beslutsfattandet (allmänhetens uppfattning om miljöpåverkan eller 
sannolikheten för att en allvarlig och oväntad händelse skulle inträffa)
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Ändringsförslag 822
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga V – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Metoden ska fastställa den analys som 
ska utföras på grundval av relevanta 
inmatningsdata genom beräkning av 
resultaten från målfunktionen med och 
utan varje projekt. Analysen ska identifiera 
de medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt (gynnade länder) och de 
medlemsstater där projektet tillför en 
negativ nettoeffekt (kostnadsbärare). Varje 
kostnadsnyttoanalys ska innehålla 
känslighetsanalyser för datauppsättningen, 
datum för idrifttagande av olika projekt 
inom samma analysområde samt andra 
relevanta parametrar.

(11) Metoden ska fastställa den analys som 
ska utföras på grundval av relevanta 
inmatningsdata genom beräkning av 
resultaten från målfunktionen med och 
utan varje projekt. Analysen ska identifiera 
de medlemsstater där projektet tillför en 
positiv nettoeffekt (gynnade länder) och de 
medlemsstater där projektet tillför en 
negativ nettoeffekt (kostnadsbärare). Varje 
kostnadsnyttoanalys ska innehålla 
känslighetsanalyser för datauppsättningen, 
datum för idrifttagande av olika projekt 
inom samma analysområde och andra 
relevanta parametrar samt en 
riskbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 823
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska utbyta sådan 
information som krävs för utarbetandet av 
metoden, bland annat relevanta nät- och 
marknadsmodeller. Alla systemansvariga 
för överförings- och distributionssystem 
som samlar in information åt andra 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska vidarebefordra 
resultaten från datainsamlingen till de 
deltagande systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem. För 

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

systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem. För den gemensamma 
modell för el- och gasmarknaderna 
respektive el- och gasnäten som avses i 
artikel 12.8 ska de inmatningsdata som 
avses i punkt 1 omfatta åren n+10 och 
modellen ska möjliggöra en fullständig 
bedömning av de ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade konsekvenserna, särskilt 
genom att inbegripa externa kostnader, 
exempelvis sådana som har att göra med 
utsläpp av växthusgaser och 
konventionella luftföroreningar eller med 
försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 824
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

genom att inbegripa externa kostnader, 
exempelvis sådana som har att göra med 
utsläpp av växthusgaser och 
konventionella luftföroreningar eller med 
försörjningstrygghet.

Or. fr

Ändringsförslag 825
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 826
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 827
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom den tekniska livstiden för energi-infrastrukturprojekt, särskilt elöverföringsnät, kan 
vara betydligt längre än 40 år, behövs det ett tillräckligt långt tidsperspektiv för en analys 
som till fullo beaktar kostnaderna och nyttorna.

Ändringsförslag 828
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Varje kostnadsnyttoanalys ska beakta infrastrukturens hela livscykel och de sannolika 
förändringarna inom energisektorn som under denna period förväntas ske tack vare målen 
för mindre användning av kolbränslen.

Ändringsförslag 829
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att slå fast den föreslagna 
metodiken bör el-ENTSO och gas-
ENTSO ordna övergripande samråd med 
användargruppen som representerar alla 
relevanta intressenter. Användargruppen 
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ska mötas åtminstone två gånger innan 
el-ENTSO och gas-ENTSO presenterar 
metodiken till byrån och kommissionen i 
enlighet med artikel 12.2. Varje 
sammanslutning har rätt att utnämna två 
representanter till användargruppen. 
Förhandlingarna vid dessa möten samt 
resultaten ska offentliggöras i syfte att 
garantera full öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 830
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En översikt av beslutsprocessen, 
inklusive nationella planer för utveckling 
av nätverk, en tioårig nätutvecklingsplan, 
identifiering av projekt av gemensamt 
intresse i de regionala grupperna samt 
länkar till webbsidorna av dessa projekt.

Or. en

Ändringsförslag 831
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Handboken bör vara enkel och inte 
bli ett tillägg till den befintliga 
lagstiftningen.

Or. es
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Ändringsförslag 832
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att öka allmänhetens medverkan i 
tillståndsprocessen ska följande principer 
tillämpas:

(2) För att öka allmänhetens medverkan i 
tillståndsprocessen och för att säkerställa 
kontinuerlig information och dialog med 
allmänheten ska följande principer 
tillämpas:

Or. en

Ändringsförslag 833
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 834
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 835
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 836
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 837
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) De behöriga myndigheterna ska se till 
att offentliga samråd om projekt av 
gemensamt intresse slås ihop om detta är 
möjligt. Varje offentligt samråd ska 
omfatta alla ämnesområden som är av 
betydelse för den aktuella etappen i
förfarandet. De ämnesområden som tas 
upp i ett offentligt samråd ska anges tydligt 
i meddelandet om det offentliga samrådet.
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Or. en

Motivering

För att öka allmänhetens medverkan behövs det kontinuerlig dialog och information. Därför 
är det inte befogat att begränsa antalet och innehållet av samråd på EU-lagstiftningens nivå. 
I några kontroversiella frågor som inte kan avgöras vid enbart ett samråd kan det behövas 
ytterligare samtal och dialog. Dessutom kan man generellt inte utesluta att det vid några 
projekt kan behövas en ny bedömning av vissa frågor för att de behöriga myndigheterna 
skulle kunna följa EU:s miljölagstiftning.

Ändringsförslag 838
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kommentarer och invändningar ska
endast tillåtas från början av det offentliga 
samrådet och fram till dess att tidsfristen 
löper ut.

(c) Kommentarer och invändningar ska 
endast tillåtas från början av det offentliga 
samrådet och fram till dess att tidsfristen 
löper ut. För att möjliggöra en väsentlig 
insats av allmänheten och relevanta 
intressenter bör samråden pågå 
tillräckligt länge. Informationen om 
inledningen och tidsfristen för samråd bör 
offentliggöras i god tid innan samrådet 
inleds.

Or. en

Ändringsförslag 839
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) planerade åtgärder, (b) planerade åtgärder, inklusive de 
föreslagna orterna och tidpunkterna för 
samråden,
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Or. en

Ändringsförslag 840
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I samband med det offentliga samråd 
som ska genomföras innan ansökan lämnas 
in ska de berörda parterna åtminstone

(4) I samband med de offentliga samråd 
som ska genomföras innan ansökan lämnas 
in ska de berörda parterna åtminstone

Or. en

Ändringsförslag 841
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) offentliggöra en informationsbroschyr 
på högst 15 sidor som på ett klart och 
tydligt sätt ger en översikt över projektets 
syfte och preliminära tidtabell, minst tre 
alternativa tillförselvägar som övervägs, 
förväntade verkningar, även sådana av 
gränsöverskridande natur, och eventuella 
åtgärder för att begränsa dessa,

(a) offentliggöra en informationsbroschyr 
på högst 15 sidor som på ett klart och 
tydligt sätt ger en översikt över projektets 
syfte och preliminära tidtabell, minst tre 
alternativa tillförselvägar som övervägs, 
förväntade verkningar, även sådana av 
gränsöverskridande natur, och eventuella 
åtgärder för att begränsa dessa, och som 
ska publiceras i god tid före samrådet för 
att möjliggöra tidig information till 
allmänheten,

Or. en

Ändringsförslag 842
Yannick Jadot
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) informera alla berörda intressenter om 
projektet på den webbplats som avses i 
artikel 10.7 och genom andra lämpliga 
informationsmedel,

(b) informera alla berörda intressenter om 
projektet på den webbplats som avses i 
artikel 10.7 och genom andra lämpliga 
informationsmedel samt att säkerställa att 
alla berörda intressenter informeras så 
tidigt att de kan ge ett väsentligt bidrag,

Or. en

Ändringsförslag 843
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Sammanträdena som avsnitt 4(c) 
hänvisar till ska ske på en ort och vid en 
tidpunkt som möjliggör deltagande för ett 
så stort antal intressenter som möjligt. 
Den behöriga myndigheten kan kräva att 
den projektansvarige underlättar 
deltagandet av intressenter som annars av 
ekonomiska eller andra orsaker inte 
skulle kunna delta.

Or. en

Ändringsförslag 844
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Projektets webbplats ska åtminstone 
innehålla

(5) Projektets webbplats ska, dock utan att 
avslöja konfidentiell information, 
åtminstone innehålla

Or. en

Ändringsförslag 845
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) planeringen för projektet och de 
offentliga samråden, med tydliga uppgifter 
om datum och plats för de offentliga 
samråden och utfrågningarna,

(b) planeringen för projektet och de 
offentliga samråden, med tydliga uppgifter 
om datum och plats för de offentliga 
samråden och utfrågningarna samt de 
frågor som är relevanta vid dessa 
utfrågningar,

Or. en


