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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för 
transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0658),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0371/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från Förenade kungarikets underhus som lagts 
fram i enlighet med protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från domstolen av den 1 februari 20121,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 1 februari 20122,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 1 februari 20123,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 
transport och turism och utskottet för regional utveckling (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ..., ..., s. ....
2 EUT C ..., ..., s. ....
3 EUT C ..., ..., s. ....
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Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För miljön, samhället och ekonomin 
är det bäst med sådan infrastruktur som 
inte behöver anläggas. Därför är det 
oerhört viktigt med energieffektivitet och 
det bör tas full hänsyn till hur det 
föreslagna energieffektivitetsdirektivet 
sannolikt kommer att minska behovet av 
infrastruktur i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Den nya energimixen blir tekniskt 
sett alltmer komplicerad, eftersom den 
förnybara energin på kort tid kommit att 
ge ett markant ytterligare bidrag till den 
och detta har ökat risken för bristande 
samordning och rentav för strömavbrott i 
nät där helheten är beroende av flera 
olika delar. En nära samordning av el-
och gassystem både på regional nivå och 
EU-nivå för insamling av 
realtidsinformation om 
gränsöverskridande utbyten kunde bli till 
stor hjälp för nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem, byrån och 
kommissionen, genom att ge den 
information som behövs för planering och 
effektiv drift av infrastrukturnäten. Entso
för elektricitet och Entso för gas bör till 
kommissionen lägga fram förslag om hur 
en lämplig samkörning i realtid av 
Europas energiinfrastruktur bör utformas 
och förverkligas.
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Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse för hela unionen bör 
begränsas till att endast omfatta de projekt 
som tillför mest till de strategiska 
prioriteringarna för korridorer och 
områden för energiinfrastruktur. Detta gör 
att beslut om vilka projekt som ska tas upp 
i förteckningen bör fattas av 
kommissionen, som samtidigt bör 
respektera principerna om insyn och 
objektivitet under projekturvalsprocessen. 
Medlemsstaternas rätt att godkänna 
projekt av gemensamt intresse som är 
kopplade till deras territorium är tryggad i 
enlighet med fördraget. Medlemsstater 
som vägrar godkänna projekt av 
gemensamt intresse på sitt territorium bör 
vederbörligen motivera sin vägran och 
anföra sakskäl för den. Enligt analysen i 
den medföljande konsekvensbedömningen 
uppskattas antalet projekt av gemensamt 
intresse till ett hundratal på elområdet, och 
runt femtio på gasområdet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Efter en effektivitetsutvärdering av 
de nuvarande bestämmelserna för 
tillståndsgivning bör medlemsstaterna 
uppmuntras tillämpa dessa bestämmelser, 
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inte bara på projekt av gemensamt 
intresse, utan på alla projekt som bedöms 
nödvändiga i fråga om teknisk bärkraft.

Or. en

Motivering

Det finns nationella projekt som kan påverka projekt av gemensamt intresse och som är 
viktiga för utvecklingen av projekt av gemensamt intresse (förbättring av de nationella näten), 
men som inte nödvändigtvis ingår i själva projekten av gemensamt intresse och som kan bli 
avsevärt försenade.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Ett korrekt och samordnat 
genomförande av rådets ändrade 
direktiv 85/337/EEG och av Århus- och 
Esbokonventionerna bör led till att
huvudprinciperna för bedömning av 
miljökonsekvenser harmoniseras, även i ett 
gränsöverskridande sammanhang. 
Medlemsstaterna bör samordna sina 
bedömningar av projekt av gemensamt 
intresse och tillhandahålla gemensamma 
utvärderingar när så är möjligt.

(23) Ett korrekt och samordnat 
genomförande av rådets ändrade 
direktiv 85/337/EEG och av Århus- och 
Esbokonventionerna bör led till att 
huvudprinciperna för bedömning av 
miljökonsekvenser harmoniseras, även i ett 
gränsöverskridande sammanhang. 
Medlemsstaterna bör samordna sina 
bedömningar av projekt av gemensamt 
intresse och tillhandahålla gemensamma 
utvärderingar när så är möjligt.
Medlemsstaterna bör uppmuntras till 
utbyte av bästa praxis och till uppbyggnad 
av administrativ kapacitet för 
tillståndsförfarandena och kommissionen 
bör göra sitt för att stödja detta arbete.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

av att utveckla energiinfrastruktur, måste 
förenklingen av tillståndsförfarandena 
åtföljas av en tydlig tidsfrist för de 
behöriga myndigheternas beslut om 
projektets konstruktion och av åtgärder för 
att få nationella enheter att anta nya och 
effektivare arbetsmetoder. Tidsfristen bör 
uppmuntra till större effektivitet vid 
fastställandet och handläggningen av 
förfarandena, och bör under inga 
omständigheter äventyra de höga 
standarderna för miljöskydd och 
allmänhetens medverkan.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Gällande lagstiftning för den inre 
energimarknaden föreskriver att avgifter 
för tillträde till gas- och elnät ska ge 
adekvata incitament för investeringar. När 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
tillämpar lagstiftningen för den inre 
energimarknaden bör de se till att
incitament för projekt av gemensamt 
intresse, även incitament på längre sikt, 
står i proportion till det specifika 
projektets risknivå. Detta gäller särskilt 
innovativ överföringsteknik inom elsektorn 
som ska möjliggöra storskalig integrering 
av förnybar energi, distribuerade 
energiresurser och efterfrågerespons i 
sammanlänkade energinät; det gäller även 
gasöverföringsinfrastruktur som tillför 
avancerad kapacitet eller extra flexibilitet 
på marknaden för att möjliggöra kortfristig 
handel eller reservleveranser i samband 
med leveransstörningar.

(28) Gällande lagstiftning för den inre 
energimarknaden föreskriver att avgifter 
för tillträde till gas- och elnät ska ge 
adekvata incitament för investeringar. När 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
tillämpar lagstiftningen för den inre 
energimarknaden bör de tillförsäkra ett 
stabilt och förutsägbart regelverk med
incitament för projekt av gemensamt 
intresse, även incitament på längre sikt, 
står i proportion till det specifika 
projektets risknivå. Detta gäller särskilt 
innovativ överföringsteknik inom elsektorn 
som ska möjliggöra storskalig integrering 
av förnybar energi, distribuerade 
energiresurser och efterfrågerespons i 
sammanlänkade energinät; det gäller även 
gasöverföringsinfrastruktur som tillför 
avancerad kapacitet eller extra flexibilitet 
på marknaden för att möjliggöra kortfristig 
handel eller reservleveranser i samband 
med leveransstörningar.

Or. en
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Motivering

En stabil och förutsägbar rättslig ram i Europa låter initiativtagare och investerare ordna 
med kapitalförsörjning på marknaden för att göra dessa investeringar, utan att tvingas ta 
risken för att lagstiftningen ändras.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Projekt av gemensamt intresse inom 
el, gas och koldioxid bör vara berättigade 
till EU-stöd för studier och, under vissa 
villkor, för bygg- och anläggningsarbeten 
inom ramen för den föreslagna 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammankopplat Europa, antingen i 
form av bidrag eller i form av innovativa 
finansieringsinstrument. På så vis kan 
skräddarsytt stöd erbjudas sådana projekt 
av gemensamt intresse som inte är 
bärkraftiga med det befintliga regelverket 
och under rådande marknadsvillkor. 
Sådant finansiellt stöd bör skapa 
nödvändiga synergier med finansiering 
från instrument på andra EU-
politikområden. Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer framför allt 
att finansiera energiinfrastruktur av 
europeisk betydelse, medan 
strukturfonderna kommer att finansiera 
smarta energiöverföringsnät av lokal eller 
regional betydelse. På så sätt kan de båda 
finansieringskällorna komplettera 
varandra.

(30) Projekt av gemensamt intresse inom 
el, gas och koldioxid bör vara berättigade 
till EU-stöd för studier och, under vissa 
villkor, för bygg- och anläggningsarbeten 
inom ramen för den föreslagna 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammankopplat Europa, antingen i 
form av bidrag eller i form av innovativa 
finansieringsinstrument. På så vis kan 
skräddarsytt stöd erbjudas sådana projekt 
av gemensamt intresse som inte är 
bärkraftiga med det befintliga regelverket 
och under rådande marknadsvillkor såvida 
projekten följer unionens lagstiftning för 
den inre energimarknaden. Sådant 
finansiellt stöd bör skapa nödvändiga 
synergier med finansiering från instrument 
på andra EU-politikområden. Fonden för 
ett sammanlänkat Europa kommer framför 
allt att finansiera energiinfrastruktur av 
europeisk betydelse, medan 
strukturfonderna kommer att finansiera 
smarta energiöverföringsnät av lokal eller 
regional betydelse. På så sätt kan de båda
finansieringskällorna komplettera 
varandra.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. byrån: byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter som upprättas 
genom förordning (EG) nr 713/2009,

Or. en
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Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. regional samarbetsgrupp: en grupp 
som inrättats i enlighet med de 
prioriterade korridorer som fastställts i 
bilaga I och kan bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem, projektansvariga för
potentiellt stödberättigade projekt samt 
organisationer som företräder 
producenter och systemansvariga för 
distributionssystem, liksom också 
kommissionen, byrån och bäggedera 
Entso, samt som har till uppgift att 
samarbeta vid urvalet av projekt av 
gemensamt intresse och vid 
övervakningen av deras genomförande,

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. konsensus: resultatet av ett 
beslutsfattande i grupp på basen av de 
deltagande parternas samtycke, antingen 
detta är enhälligt eller inte, 

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta en 
unionsomfattande förteckning över 
projekt av gemensamt intresse. 
Förteckningen ska ses över och vid behov 
uppdateras vartannat år. Den första 
förteckningen ska antas senast den 
31 juli 2013. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Projektansvariga ska inom tre 
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande till relevant 
samarbetsgrupp inge en ansökan om att 
deras projekt ska väljas ut som ett projekt 
av gemensamt intresse, i enlighet med 
punkt 2.1 i bilaga III. 

Or. en

Motivering

Av omsorg om tydlighet och insyn i förfarandena bör alla tidsfrister räknas från och med 
tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till 
förteckning över projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med det förfarande som 
anges i avsnitt 2 i bilaga III, och ska då 
utgå från i vad mån projekten bidrar till 

3. Varje grupp ska upprätta ett förslag till 
en regional förteckning över projekt av 
gemensamt intresse, varvid hänsyn ska tas 
till
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att förverkliga de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur i bilaga I och uppfyller 
kriterierna i artikel 4. Varje enskilt förslag 
till projekt av gemensamt intresse kräver 
godkännande från den eller de 
medlemsstater vars territorium projektet 
gäller.

– det förfarande som anges i avsnitt 2 i 
bilaga III,
– i vad mån projekten bidrar till att 
förverkliga målen om de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur så som de fastställs i 
bilaga I, 
– i vad mån varje projekt uppfyller 
kriterierna i artikel 4.1 och 4.2,
– en bedömning av projektets bidrag till 
uppfyllandet av vart och ett av de 
specifika kriterierna som definieras i 
artikel 4.2 a–e, enligt vad som gäller för 
ifrågavarande projektkategori, och i 
enlighet med artikel 4.3 och
– bidraget till målen om territoriell 
sammanhållning.

Or. en

Motivering

I Lissabonfördraget fastställs genom EU-fördraget och EUF-fördraget territoriell 
sammanhållning och främjande av solidaritet mellan medlemsstaterna på energiområdet som 
allmänna mål för unionen och unionen får delad befogenhet tillsammans med 
medlemsstaterna i dessa frågor (artiklarna 174 och 194.1 i EUF-fördraget). Det bör klart 
framgå att varje projekt måste bedömas utgående från ett flertal olika kriterier, som låter det 
ändamålsenligare framgå vilken nytta varje projekt för med sig och hur det bidrar till de 
europeiska målen på energi- och klimatpolitikens område, så att bedömningen alltså inte görs 
utgående från bara ett enda kriterium.
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Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska varje grupp, senast tre månader efter 
den tidsfrist som fastställts i artikel 2a, 
sända in sitt förslag till förteckning över 
projekt av gemensamt intresse till byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (”byrån”).

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid olje- och koldioxidtransportprojekt 
som faller under kategorierna i punkterna 
3 och 4 i bilaga II ska varje grupp, senast 
tre månader efter den tidsfrist som 
fastställts i artikel 2a, sända in sitt förslag 
till förteckning över projekt av gemensamt 
intresse till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När en regional samarbetsgrupp 
upprättar sin lista med förslag till projekt 
av gemensamt intresse ska det för varje 
enskilt förslag till projekt krävas 
godkännande från den eller de 
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medlemsstater på vars territorium 
projektet är beläget.
Om en medlemsstat vägrar godkänna att 
en regional samarbetsgrupp valt ett 
projekt till projekt av gemensamt intresse 
ska medlemsstatens vägran åtföljas av: 
(a) sakskäl till stöd för beslutet,
(b) en ingående och proportionerlig plan 
med alternativa åtgärder som behövs för 
att målen för det projekt som avslagits ska 
kunna nås, varvid den tilltänkta 
lösningsmodellen ska vara lika 
ekonomiskt effektiv och bereda andra 
medlemsstater samma nytta, utan att öka 
deras respektive kostnader.
Om minst en annan medlemsstat
motsätter sig beslutet från den eller de 
medlemsstater på vars territorium 
projektet är beläget ska ärendet 
hänskjutas till byrån som ska uttala sig 
om hur relevant det föreslagna projektet 
är för att unionens inre marknad för 
energi ska kunna slutföras, för att de 
energi- och klimatpolitiska målen ska 
kunna nås och för att försörjningen ska 
kunna tryggas. Den berörda gruppens 
förslag till lista över projekt ska 
bordläggas till dess att byrån uttalat sig.
Om byrån anser att projektet bör bli ett 
projekt av gemensamt intresse ska de 
berörda medlemsstaterna, byrån och 
kommissionen pröva de sakskäl som 
medlemsstaterna anfört för att fastställa 
om en lösning kan uppnås, så att projektet 
kan tas med på unionens lista över projekt 
av gemensamt intresse.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ta hänsyn till Europas intresse när de fattar beslut om att inte godkänna 
ett projekt. När det vid urvalet förekommer konkurrens mellan olika projekt bör 
kommissionen och byrån bidra till att skapa neutralitet och likvärdiga förutsättningar för alla 
medverkande.
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Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska byrån, senast två månader efter det att 
den mottagit förslagen till förteckningar 
över sådana projekt av gemensamt intresse 
som avses i punkt 4 första stycket, förse 
kommissionen med ett yttrande över de 
föreslagna förteckningarna över projekt 
av gemensamt intresse och i detta särskilt 
ta hänsyn till om kriterierna i artikel 4 
tillämpats konsekvent av grupperna samt 
till resultaten av den analys som gjorts av 
Entso för el och Entso för gas i enlighet 
med punkt 2.6 i bilaga III.

5. Vid el- och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 och 2 i bilaga II 
ska byrån, senast tre månader efter det att 
den mottagit förslagen till förteckningar 
över sådana projekt av gemensamt intresse 
som avses i punkt 4 första stycket, förse 
kommissionen med en motiverad 
rekommendation med förslag 

– hur på varje regional lista projekten, 
sammanförda till kluster, ska rangordnas 
i ett begränsat antal kategorier, enligt sin 
prioritet,
– en enda unionsomfattande lista över
projekt av gemensamt intresse, 
sammanförda i enlighet med motsvarande 
kluster.
Byrån ska i sin bedömning särskilt ta 
hänsyn till kriterierna i artikel 4, resultaten 
av den analys som gjorts av Entso för el 
och Entso för gas i enlighet med punkt 2.6 i 
bilaga III samt att de tillämpas konsekvent 
inom alla grupper. Byrån ska också ta 
hänsyn till att projekten är konsekventa 
med en enhetlig utbyggnad av nätet i 
fråga om lönsamhet och 
gränsöverskridande driftsintegrering samt 
till hur varje region på sitt sätt bäst kan 
bidra till uppnåendet av EU:s energi- och 
klimatpolitiska mål.

Or. en
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Motivering

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Inom två månader efter det att 
kommissionen från byrån mottagit 
rekommendationen om en lista över 
projekt av gemensamt intresse ska 
kommissionen upprätta en 
unionsomfattande lista över projekt av 
gemensamt intresse, vilka sammanförts 
till kluster, och därvid ta hänsyn till att 
avlägsna och små medlemsstater ägnas 
tillräcklig uppmärksamhet samt till målet 
om att isoleringen i energisammanhang 
inom EU ska vara bruten senast 2015. 
Listan ska ses över och uppdateras efter 
situationens krav vartannat år, utgående 
från unionens tioårsplaner för 
nätverksutveckling, varvid det förfarande 
som fastställts i punkterna 3–6a i denna 
artikel ska följas.

Or. en

Motivering

Att avlägset belägna medlemsstater uppmärksammas och ”energiöar” fås bort stämmer 
överens med rådets slutsatser av den 4 februari 2011.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Kommissionen ska för de regionala 
samarbetsgrupperna framlägga och för 
allmänheten tillgängliggöra en ingående 
motivering av resultaten av den 
unionsomfattande listan över projekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Motivering

För att principerna om insyn ska följas.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projekt av gemensamt intresse ska 
uppfylla följande allmänna kriterier:

1. Projekt av gemensamt intresse ska 
uppfylla följande allmänna urvalskriterier:

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) projektet stämmer överens med EU:s 
energi- och klimatmål, 

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Projektet är nödvändigt för att 
förverkliga de prioriterade korridorerna 
och områdena för energiinfrastruktur i 
bilaga I.

(a) Projektet bidrar märkbart till att 
förverkliga målen om de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur i bilaga I som 
utvärderas i enlighet med punkterna 2 
och 3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Projektet omfattar minst två 
medlemsstater, antingen genom att det 
direkt överskrider en eller flera 
medlemsstaters gränser eller genom att det 
är beläget på en medlemsstats territorium 
och har en betydande gränsöverskridande 
verkan i enlighet med punkt 1 i bilaga IV.

(c) Projektet omfattar minst två 
medlemsstater, om det direkt överskrider 
en eller flera medlemsstaters land- eller 
sjögränser eller om det är beläget på en 
medlemsstats territorium men trots det har 
en betydande gränsöverskridande verkan, 
eller, om det handlar om en förstärkning 
av inhemsk kapacitet, i det fall projektet 
har relevans för en gränsöverskridande 
sammankoppling i enlighet med punkt 1 i 
bilaga IV, eller om dess syfte är att 
sammankoppla öar och avlägsna regioner 
till centrala regioner inom unionen.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av förnybar energi kräver att det ges stöd till att produktionen av sådan energi 
tas med i projekt som syftar till att förstärka inhemsk överföringskapacitet, ifall dessa projekt 
bidrar till gränsöverskridande överföring enligt de kriterier som fastställs i bilaga IV.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vid elöverförings- och 
ellagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 a-d i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till minst ett av 
följande specifika kriterier:

(a) Vid elöverförings- och 
ellagringsprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 a-d i bilaga II ska 
stödberättigade projekt avsevärt bidra till 
minst ett av följande specifika kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Marknadsintegration, konkurrens och 
systemflexibilitet.

– Marknadsintegration, konkurrens och 
systemflexibilitet, med särskild tonvikt på 
att öka den gränsöverskridande 
sammankopplingen och förhindra 
flaskhalsar i överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hållbarhet, bland annat genom 
överföring av förnybar energiproduktion 
till stora förbrukningscentrum och 
lagringsplatser.

– Hållbarhet, bland annat genom 
integrering av förnybar energi i nätet och
överföring av förnybar energiproduktion 
till stora förbrukningscentrum och 
lagringsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Vid projekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till minst ett av 
följande specifika kriterier:

(b) Vid projekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska 
stödberättigade projekt avsevärt bidra till 
minst ett av följande specifika kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Försörjningstrygghet, bland annat 
genom diversifiering av försörjningskällor, 
leverantörer och tillförselvägar.

– Försörjningstrygghet, bland annat 
genom diversifiering av försörjningskällor, 
leverantörer och tillförselvägar och 
omvända flöden.

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Uthålligare och säkrare 
koldioxidtransporter.

– Uthålligare och säkrare 
koldioxidtransporter eller 
koldioxidlagring,

Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rangordning av projekt som bidrar 4. Vid rangordning av projekt som bidrar 
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till genomförandet av samma prioritet ska 
vederbörlig hänsyn även tas till hur 
angeläget varje projekt är för att uppnå de 
energipolitiska målen om 
marknadsintegration, konkurrens, 
hållbarhet och försörjningstrygghet, hur 
många medlemsstater som berörs av det 
föreslagna projektet samt hur det
kompletterar andra föreslagna projekt. Vid
projekt som faller under kategorin i 
punkt 1 e i bilaga II ska vederbörlig 
hänsyn även tas till antalet användare som 
berörs av projektet samt den årliga 
energiförbrukningen och andelen 
energiproduktion från icke-reglerbara 
källor i användarnas geografiska område.

till genomförandet av samma prioritet ska 
vederbörlig hänsyn även tas till

– hur angeläget varje projekt är för att 
uppnå de energipolitiska målen om 
marknadsintegration, konkurrens, 
hållbarhet och försörjningstrygghet, 
– hur många medlemsstater som berörs av 
det föreslagna projektet, under 
förutsättning att dess geografiska läge 
inte leder till att någon medlemsstat 
diskrimineras,
– hur projektet kompletterar andra 
föreslagna projekt,
– projekt där det medverkar operatörer
från andra medlemsstater än bara den på 
vars territorium projektet är beläget,
– vid projekt som faller under kategorin i 
punkt 1 e i bilaga II, till antalet användare 
som berörs av projektet samt den årliga 
energiförbrukningen och andelen 
energiproduktion från icke-reglerbara 
källor i användarnas geografiska område.

Or. en

Motivering

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
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objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projektansvariga ska genomföra projekt 
av gemensamt intresse i enlighet med en 
genomförandeplan som innehåller en 
tidtabell för genomförbarhetsstudier och 
förberedande studier, 
myndighetsgodkännande, konstruktion och 
idrifttagning, samt det schema för 
tillståndsgivning som avses i artikel 11.3. 
Systemansvariga för överföringssystem, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller andra operatörer ska driva projekt av 
gemensamt intresse inom sitt område.

1. Projektansvariga ska, för att genomföra 
projekt av gemensamt intresse, upprätta en 
genomförandeplan som ska godkännas av 
byrån. Planen ska innehålla en tidtabell 
för genomförbarhetsstudier och 
förberedande studier, 
myndighetsgodkännande, konstruktion och
idrifttagning, samt det schema för 
tillståndsgivning som avses i artikel 11.3. 
Systemansvariga för överföringssystem, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller andra operatörer ska driva projekt av 
gemensamt intresse inom sitt område, 
antingen oberoende eller tillsammans 
med operatörer från andra länder. Byrån
ska också bistå grupperna med råd om 
genomförbarheten av de aspekter som hör 
samman med den rättsliga ramen, 
framför allt om tidtabellen för 
godkännande.

Or. en

Motivering

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.
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Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån och grupperna ska övervaka hur 
projekten av gemensamt intresse 
fortskrider. Grupperna får begära in 
ytterligare information som tillhandahålls i 
enlighet med punkterna 3, 4 och 5, 
verifiera informationen på plats och kalla 
till möten med berörda parter. Grupperna 
får även begära att byrån vidtar åtgärder 
för att underlätta genomförandet av 
projekt av gemensamt intresse.

2. Byrån och grupperna ska övervaka hur 
projekten av gemensamt intresse 
fortskrider. För detta ändamål ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna och de
projektansvariga förse varje möte som 
hålls av de regionala samarbetsgrupperna 
med respons om vilka framsteg som 
gjorts. Grupperna får begära in ytterligare 
information som tillhandahålls i enlighet 
med punkterna 3, 4 och 5, verifiera 
informationen på plats och kalla till möten 
med berörda parter. Grupperna får även 
begära att byrån eller ifrågavarande 
nationella tillsynsmyndigheter utfärdar
riktlinjer och uppmana projektansvariga
att vidta åtgärder för att påskynda
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med 
genomförandeplanen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) eventuella förseningar jämfört med 
genomförandeplanen samt andra 
svårigheter som uppstått.

(b) eventuella förseningar jämfört med 
genomförandeplanen, orsakerna till 
förseningarna och ingående upplysningar 
om andra svårigheter som uppstått.

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje år ska de berörda behöriga 
myndigheterna i artikel 9 vid det möte som 
de ska hålla efter att ha mottagit 
årsrapporterna i punkt 3 rapportera till 
respektive grupp om hur långt projekten av 
gemensamt intresse inom deras territorium 
har kommit och om det har uppstått några 
förseningar.

5. Varje år ska de berörda behöriga 
myndigheterna i artikel 9 vid det möte som 
de ska hålla efter att ha mottagit 
årsrapporterna i punkt 3 rapportera till 
respektive grupp om hur långt projekten av 
gemensamt intresse inom deras territorium 
har kommit och om det har uppstått några 
förseningar och orsakerna till 
förseningarna.

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om idrifttagningen av ett projekt av 
gemensamt intresse försenas med mer än 
två år jämfört med genomförandeplanen, 
av andra orsaker än tvingande skäl som 
inte den projektansvarige rår för, gäller 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den projektansvarige ska acceptera 
investeringar från en eller flera andra 
operatörer eller investerare för att 
genomföra projektet. Den systemansvarige
på vars territorium investeringen görs ska 
förse den eller de operatörer eller den eller 
de investerare som genomför projektet med 
all information som behövs för att 

(a) När förseningen uppgått till två år ska 
den projektansvarige inom tre månader 
acceptera investeringar från en eller flera 
andra operatörer eller investerare enligt 
definitionen i artikel 2.5 för att genomföra 
projektet. Den berörda operatören på vars 
territorium investeringen görs ska förse 
den eller de operatörer eller den eller de 
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genomföra investeringen, och ska ansluta 
nya tillgångar till överföringsnätet samt 
överlag efter bästa förmåga underlätta 
investeringen och en säker, pålitlig och 
effektiv drift och underhåll av projektet av 
gemensamt intresse.

investerare som genomför projektet med all 
information som behövs för att genomföra 
investeringen, och ska ansluta nya 
tillgångar till nätet samt överlag efter 
bästa förmåga underlätta investeringen 
och en säker, pålitlig och effektiv drift och 
underhåll av projektet av gemensamt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om den projektansvarige inte följt led 
a ska kommissionen inom två månader 
utlysa en förslagsinfordran, där alla 
projektansvariga är välkomna att lämna in 
förslag enligt definitionen i artikel 2.5 om 
att slutföra projektet inom en 
överenskommen tidsram.

Or. en

Motivering

Projekt av gemensamt intresse är prioriterade projekt och redan nu tolereras förseningar på 
ända upp till två år. Några ännu längre förseningar kan inte accepteras, med mindre de beror 
på orsaker som initiativtagaren inte kan göra något åt. Här måste det klart framgå vilket 
ansvar som ska åvila initiativtagaren till projektet, liksom också vilka tidsgränser som gäller 
för ytterligare åtgärder från kommissionens sida. Att gå ut med en inbjudan att lämna förslag 
är ett effektivt sätt att undvika låsta lägen och främja integrationen av marknaden.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett projekt av gemensamt intresse får 
avlägsnas från den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 

7. Ett projekt av gemensamt intresse får, så 
länge byggnadsarbetena inte inletts eller 
några ekonomiska åtaganden gentemot 
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intresse i enlighet med förfarandet i 
artikel 3.1 andra meningen, om

leverantörer av utrustning ännu inte 
ingåtts, avlägsnas från den 
unionsomfattande förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse i enlighet 
med förfarandet i artikel 3.6a, andra 
meningen, om

Or. en

Motivering

Efter det att ett projekt av gemensamt intresse kommit ett visst stycke på väg bör det inte 
längre avlägsnas från listan över projekt av gemensamt intresse, för att inte investerarna ska 
bli osäkra.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den kostnadsnyttoanalys för hela 
energisystemet som genomförts av Entso i 
enlighet med punkt 6 i bilaga III inte 
påvisar ett positivt resultat för projektet,

(a) projektet inte längre ingår i
tioårsplanen för nätverksutveckling,

Or. en

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) projektet inte längre ingår i den 
tioåriga nätutvecklingsplanen,

(b) Den energisystemomfattande 
kostnadsnyttoanalysen som genomförts av 
Entso i enlighet med punkt 6 i bilaga III, 
inte påvisar ett positivt resultat för
projektet,

Or. en
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Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För att övervaka infrastrukturnätets 
driftskompatibilitet ska initiativtagarna till 
projekt i sina förslag överväga att 
integrera projekten i det 
samkörningssystem som avses i 
artikel 14a.

Or. en

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. När ett projekt av gemensamt intresse 
blivit driftsklart ska byrån övervaka vilket 
faktiskt bidrag det ger till uppfyllandet av 
de allmänna och specifika kriterier som 
lett till att projektet tagits med på listan 
över projekt av gemensamt intresse.
Byrån ska för detta ändamål ha 
obegränsad tillgång till den information 
som nämns i artikel 14a och komplettera 
den med den information som byrån
redan innehar via tillämpningen av 
förordning (EU) nr 1227/2011.

Or. en

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det uppstår stora svårigheter i 
genomförandet av ett projekt av 

1. Om det uppstår stora svårigheter i 
genomförandet av ett projekt av 
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gemensamt intresse, får kommissionen utse 
en europeisk samordnare för en tidsperiod 
på upp till ett år och med möjlighet till 
förlängning två gånger.

gemensamt intresse, ska kommissionen, i 
samråd med de berörda medlemsstaterna,
utse en europeisk samordnare för en 
tidsperiod på upp till ett år och med 
möjlighet till förlängning två gånger.

Or. en

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Samordnaren ska närvara vid och 
avlägga rapport om de möten som hålls av 
motsvarande regionala samarbetsgrupp.

Or. en

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De berörda medlemsstaterna ska 
samarbeta med den europeiska 
samordnaren när han eller hon utför sina 
uppgifter enligt punkterna 2 och 4.

5. De berörda medlemsstaterna ska 
fullständigt samarbeta med den europeiska 
samordnaren när han eller hon utför sina 
uppgifter enligt punkterna 2 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast tre månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
utfärda riktlinjer för att hjälpa 

Kommissionen ska senast tre månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
utfärda riktlinjer för att hjälpa 
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medlemsstaterna att fastställa lämpliga 
åtgärder och garantera en samstämmig 
tillämpning av förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar enligt EU:s 
lagstiftning om projekt av gemensamt 
intresse.

medlemsstaterna att fastställa lämpliga 
åtgärder och garantera en samstämmig 
tillämpning av förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar enligt EU:s 
lagstiftning om projekt av gemensamt 
intresse. Kommissionen ska, i nära 
samarbete med de regionala 
samarbetsgrupperna i enlighet med 
artikel 11a.3, övervaka genomförandet av 
dessa riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Samordnat schema: Det övergripande 
beslutet får omfatta flera enskilda rättsligt 
bindande beslut från den behöriga 
myndigheten och andra berörda 
myndigheter. Den behöriga myndigheten 
ska från fall till fall fastställa en rimlig 
tidsgräns inom vilken de enskilda besluten 
måste fattas. Den behöriga myndigheten 
får fatta ett enskilt beslut på en annan 
berörd nationell myndighets vägnar om 
beslutet från den myndigheten inte 
meddelas inom tidsgränsen och dröjsmålet 
saknar giltigt skäl. Den behöriga 
myndigheten får åsidosätta ett enskilt 
beslut från en annan nationell myndighet 
om den anser att den myndigheten inte har 
styrkt beslutet med tillräckliga belägg. Den 
behöriga myndigheten ska se till att 
tillämpliga krav i internationell lagstiftning 
och unionslagstiftningen respekteras och 
ska vederbörligen motivera sitt beslut.

(b) Samordnat schema: Det övergripande 
beslutet får omfatta flera enskilda rättsligt 
bindande beslut från den behöriga 
myndigheten och andra berörda 
myndigheter. Den behöriga myndigheten 
ska från fall till fall tillsätta en 
arbetsgrupp med företrädare för alla 
berörda myndigheter för att fastställa en 
plan för tillståndsförfarandena och 
övervaka genomförandet av den. För att 
följa artikel 11.1 får den behöriga 
myndigheten fastställa en rimlig tidsgräns 
inom vilken de enskilda besluten måste 
fattas. Den behöriga myndigheten får fatta 
ett enskilt beslut på en annan berörd 
nationell myndighets vägnar om beslutet 
från den myndigheten inte meddelas inom 
tidsgränsen och dröjsmålet saknar giltigt 
skäl, om inte detta föranleds av orsaker 
som den berörda nationella myndigheten 
inte kan göra något åt. Den behöriga 
myndigheten får åsidosätta ett enskilt 
beslut från en annan nationell myndighet 
om den anser att den myndigheten inte har 
styrkt beslutet med tillräckliga belägg. Den 
behöriga myndigheten ska se till att 
tillämpliga krav i internationell lagstiftning 
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och unionslagstiftningen respekteras och 
ska vederbörligen motivera sitt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

vederbörlig hänsyn till dessa resultat när 
den fattar det övergripande beslutet. Den 
behöriga myndigheten ska övervaka det 
offentliga samrådsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att tillståndsprocessens startdatum ska 
kunna fastställas, ska den eller de 
projektansvariga skriftligen anmäla 
projektet till den behöriga myndigheten i 
den eller de berörda medlemsstaterna och 
inbegripa en rimligt detaljerad beskrivning 
av projektet. Senast två veckor efter det att 
den behöriga myndigheten har mottagit 
anmälan ska den godta eller, om den inte 
anser att projektet har uppnått tillräcklig 
mognad för en tillståndsprocess, avvisa 
anmälan skriftligen. Om anmälan avvisas 
ska den behöriga myndigheten motivera 
sitt beslut och för den sökande ange all 
ytterligare nödvändig information, med 
uppgift om karaktären av, källorna till 
och egenskaperna hos de begärda 
uppgifterna. Den dag då den behöriga 
myndigheten undertecknar sitt godtagande 
av anmälan ska anses utgöra startdatum 
för tillståndsprocessen. När två eller flera 
medlemsstater är berörda ska 
tillståndsprocessens startdatum vara den 
dag då den sista berörda behöriga 
myndigheten godtar anmälan.
Medlemsstater kan fastställa ett tidigare 
datum för tidsgränsen om så är lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om tidsfristen för det övergripande 
beslutet löper ut, ska den behöriga 
myndigheten, eller, i de fall då artikel 9.2b 
gäller, den behöriga myndigheten 
tillsammans med de berörda 
myndigheterna, informera den behöriga 
gruppen inom en månad efter tidsfristens 
utgång, om sakskälen till förseningen, 
tillsammans med vilka åtgärder den har 
vidtagit eller ska vidta för att slutföra 
tillståndsprocessen med minsta möjliga 
försening.. Gruppen får begära att den 
behöriga myndigheten regelbundet 
rapporterar om vilka framsteg som har 
gjorts i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)



PR\890818SV.doc 35/70 PE480.775v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Övervakning av den prioriterade 
ställningen för projekt av gemensamt 
intresse och tillståndsförfarandet 
1. Den behöriga myndigheten och de 
berörda nationella myndigheterna ska vid 
gruppens möten rapportera om hur det 
gått med tillståndsförfarandet för projekt 
av gemensamt intresse.
2. Kommissionen ska inrätta, organisera 
och offentliggöra ett pris som ska ges till 
ett begränsat antal behöriga myndigheter 
och deras personal som erkänsla för att de 
skött tillståndsförfarandena exemplariskt i 
fråga om medverkan från berörda parters 
sida samt i fråga om anlitandet av 
innovativ praxis och effektivitet överlag.
Nationella och gränsöverskridande 
mekanismer som inrättats av 
medlemsstaterna för utbyte av bästa 
praxis och uppbyggnad av kapacitet för 
tillståndsgivning till energiinfrastruktur 
ska också kunna komma i fråga som 
pristagare.
3. Medlemsstaterna ska inom tio månader 
efter det att denna förordning trätt i kraft 
rapportera till kommissionen och de 
regionala samarbetsgrupperna om vilka 
åtgärder som vidtagits som ett led i 
tillämpningen av artiklarna 8.3, 8.4, 9.1, 
9.2b, 9.3, 9.4 och 10.1. Kommissionen ska 
övervaka vilka framsteg som görs och, vid 
behov, inom två månader underrätta 
medlemsstaterna om det behövs 
korrigeringsåtgärder..
4. Om inte medlemsstaterna vidtagit de 
åtgärder som förelagts dem inom 
tre månader efter den underrättelse från 
kommissionen som avses i punkt 3, eller 
om den behöriga myndigheten och de 
berörda myndigheterna inom två månader 
inte i enlighet med artikel 9.1 och 9.2b 
uppfyllt sina rapporteringsskyldigheter 
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enligt artiklarna 11.6, 11a.1 och 11a.3
kan kommissionen vidta påföljder mot 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 5.
5. Kommissionen får i enlighet med punkt 
4 vägra utbetala finansiellt stöd från 
unionen av det slag som fastställts i 
artikel 15 till projekt som förverkligas på 
den berörda medlemsstatens territorium.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast tre månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska Entso för el 
och Entso för gas förse byrån och 
kommissionen med sin respektive metod –
bland annat i fråga om nät- och 
marknadsmodeller – för en harmoniserad
kostnadsnyttoanalys på unionsnivå som 
omfattar hela energisystemet och avser 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II. Metoden ska utarbetas i 
enlighet med de principer och kriterier
som anges i artikel 4.2 samt i bilagorna IV 
och V. Entso för elektricitet och Entso för 
gas ska samråda med de berörda 
parterna, bland dem också 
infrastrukturanvändare och andra 
projektutvecklare än systemansvariga för 
överföringssystem, på ett tidigt stadium 
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när metodologin utvecklas.

Or. en

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Metoden ska tillämpas på 
kostnadsnyttoanalysen i alla efterföljande 
tioåriga nätutvecklingsplaner för el och 
gas som tas fram av Entso för el och Entso 
för gas i enlighet med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 714/2009 och förordning (EG) 
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nr 715/2009. nr 715/2009. För att den första 
urvalsomgången av projekt av gemensamt 
intresse ska kunna äga rum efter det att 
denna förordning trätt i kraft och för att 
en övergångsperiod på ett år ska kunna 
bli aktuell ska Entso för el och Entso för
gas senast tre månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft utveckla den 
metodologi som ska användas för 
kostnadsnyttoanalysen. Metodologin ska 
utvecklas i nära samarbete med byrån och 
kommissionen. Kommissionen ska 
validera metodologin inom den tidsfrist 
som fastställs i denna punkt. Metodologin 
ska sedermera uppdateras i enlighet med 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ellagring är en liberaliserad verksamhet. Underjordisk lagring av gas kan vara reglerad, 
men behöver inte vara det.
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Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De nationella tillsynsmyndigheterna
ska, i samarbete med byrån, fastställa en 
uppsättning lämpliga indikatorer för att 
jämföra investeringskostnaderna per 
enhet mellan olika projektansvariga i 
medlemsstaterna. Om byrån anser det 
nödvändigt kommer riktmärken för 
investeringskostnaderna att införas i 
samarbete mellan byrån och de nationella 
energitillsynsmyndigheterna för att 
visshet ska fås om huruvida kostnaderna 
uppstått på ett ändamålsenligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om investeringskostnaderna avsevärt 
ökat ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna och byrån anmäla 
detta till kommissionen. Kommissionen 
får utgående från dessa uppgifter gå ut 
med en inbjudan om att lämna förslag, 
där varje projektansvarig får anlägga 
projektet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ansvarige eller de ansvariga för ett 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II ska regelbundet 
informera samtliga berörda nationella 
tillsynsmyndigheter om hur projektet 
fortskrider och om vilka kostnader och 
verkningar det konstaterats medföra. Så 
snart ett projekt av gemensamt intresse 
som har valts ut i enlighet med artikel 3 
och som faller under kategorierna i 
punkt1 a–d och punkt 2 i bilaga II har
uppnått tillräcklig mognad, ska den 
projektansvarige tillställa de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna en 
investeringsförfrågan med en 
gränsöverskridande kostnadsfördelning, 
tillsammans med följande:

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

Or. en

Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En affärsplan med en analys av 
projektets ekonomiska bärkraft, bland 
annat i fråga om den finansieringslösning 
som valts, och, vid projekt av gemensamt 
intresse som faller under kategorin i 
punkt 2 i bilaga I, resultaten av 
marknadstester.

(b) En affärsplan med en analys av 
projektets ekonomiska bärkraft, bland 
annat i fråga om den finansieringslösning 
som valts, och, vid projekt av gemensamt 
intresse som faller under kategorin i 
punkt 2 i bilaga II, resultaten av
marknadstester.

Or. en

Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid projekt som ingår i den första 
unionsomfattande förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse ska de 
projektansvariga inge sin förfrågan senast 
den 30 september 2013. 

Vid projekt som ingår i den första 
unionsomfattande förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse ska de 
projektansvariga inge sin förfrågan senast 
två månader efter det att den första listan 
antagits.

Or. en

Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast sex månader efter det att den 
sista förfrågan mottagits av den sista av de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna,
efter samråd med den eller de 
projektansvariga, fatta ett gemensamt 
beslut om fördelningen av de 
investeringskostnader som ska bäras av 
varje systemansvarig i projektet samt om 
kostnadernas inkludering i nättarifferna. 
De nationella tillsynsmyndigheterna får 
besluta att fördela endast en del av 
kostnaderna eller att fördela kostnaderna 
inom ett paket av flera projekt av 
gemensamt intresse. 

5. Senast sex månader efter det att den 
sista förfrågan mottagits av den sista av de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna, 
efter samråd med den eller de 
projektansvariga, fatta ett gemensamt 
beslut om fördelningen av de 
investeringskostnader som ska bäras av 
varje systemansvarig i projektet samt om 
kostnadernas inkludering i nättarifferna. 
De nationella tillsynsmyndigheterna får 
besluta att fördela endast en del av 
kostnaderna, till den del dessa inte täcks 
av annan ersättning för den berörda 
infrastrukturen, eller att fördela 
kostnaderna inom ett paket av flera projekt 
av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet om kostnadsfördelning ska 
offentliggöras.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet om kostnadsfördelning ska 
offentliggöras.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kostnadsåtervinning samt risker under 
utvecklingen.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ska göra en oberoende bedömning av den 
kostnadsnyttoanalys som gjorts av initiativtagaren till projektet.

Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Senast den 31 juli 2013 ska varje 
nationell tillsynsmyndighet offentliggöra 
sin metod och de kriterier som har använts 
för att utvärdera investeringar i 
infrastrukturprojekt för el- och 
gasöverföringsprojekt och de högre risker 
dessa medför, liksom också de lämpliga 
incitament som finns omnämnda i 
punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 72
Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Samkörning

1. För att driften av unionens 
energiinfrastruktur, bland annat projekt 
av gemensamt intresse, ska fungera 
pålitligt och effektivt ska Entso för 
elektricitet och Entso för gas inom sex 
månader efter det att denna förordning 
trätt i kraft lägga fram för byrån och 
kommissionen sina respektive förslag för 
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hur samkörning i realtid lämpligen ska 
utformas och förverkligas. 
2. Förslagen ska omfatta följande:
(a) Fullständiga funktionella krav där det 
klart anges vilken information som ska 
insamlas och delas mellan alla 
systemansvariga för sammankopplade 
överföringssystem inom varje 
sammankopplingsområde.
(b) Styrningsmodeller, inklusive ägande.
(c) Genomförandeplaner.
3. Inom tre månader efter datum för 
mottagandet av förslaget ska byrån 
offentliggöra ett motiverat yttrande om 
förslagen.
4. Inom tre månader efter datum för 
mottagandet av byråns yttrande ska 
kommissionen anmoda Entso för el och 
Entso för gas att inleda lämplig 
samkörning.
5. Den information om driften som avses i 
artikel 2a ska tillgängliggöras i realtid för 
alla systemansvariga för 
sammankopplade system och för byrån. 
Varje systemansvarig ska utse en 
kontaktpunkt med uppgift att besvara 
förfrågningar om sådan information från 
byrån eller från andra systemansvariga.

Or. en

Motivering

Nätet blir alltmer komplicerat och det inbördes beroendet mellan dess delar allt större och 
därför behövs det samkörning på europeisk nivå för insamling av realtidsinformation om 
gränsöverskridande utbyten av el och gas samt om de relativa kostnaderna, för att 
kommissionen, medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga för 
överföringssystemen ska få nyttig information som behövs för att infrastrukturnäten ska 
kunna drivas tryggt och effektivt och deras framtid planeras.

Ändringsförslag 73
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 74
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. 

Vid bedömningen av projektets 
kommersiella bärkraft ska hänsyn tas till 
beslutet om incitament och dess motivering 
enligt artikel 14.3, och

– För vattenkraftsdriven ellagring ska 
bristen på kommersiell bärkraftighet 
bedömas med hänsyn tagen till en 
omfattande utvärdering av alla 
intäktsflöden i olika affärsplanscenarier, 
av vilka olika regelsystem framgår. 

Or. en
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Motivering

Det finns ingen orsak till att diskriminera mot infrastruktur för vattenkraftsdriven ellagring 
jämfört med gaslagring, eftersom sådan infrastruktur kan bli viktig för gränsöverskridande 
balansering av energi. Vid bedömningen av den kommersiella bärkraftigheten hos sådan 
infrastruktur bör man dock ta hänsyn till alla tänkbara direkta och indirekta intäktsflöden, till 
exempel de som följer av att en större uppsättning energiinfrastruktur gjorts optimal, liksom 
också till vilket regelsystem som tillämpas. Finansiellt stöd kan komma i fråga bara för sådan 
infrastruktur som inte är kommersiellt bärkraftig.

Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projekt inom kategorierna i punkterna 
1 och 2 i bilaga VI kan komma i fråga för 
unionens finansiella stöd i enlighet med 
artikel 15.1, 15.2 och 15.3 endast om de 
medverkande operatörerna följer EU:s 
nuvarande lagstiftning för den inre 
marknaden för el och gas, alltså 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG.

Or. en

Motivering

Marknadsintegration och konkurrens behövs ofrånkomligen för att EU ska nå sina 
energipolitiska mål om försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Likväl har somliga 
medlemsstater ännu inte genomfört det andra och tredje europeiska energipolitiska paketet, 
som behövs för att vi ska få en europeisk inre marknad för energi. De berörda 
projektinitiativtagarna bör därför inte komma i fråga för finansiellt stöd från EU.

Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Unionen kan ge finansiellt stöd till 
förverkligandet av den samkörning som 
nämns i artikel 14a.
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Or. en

Ändringsförslag 77
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led d – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En jämförelse av gällande nationella 
rättsliga ramar och hur de förhåller sig 
till effektiviteten i tillståndsförfarandena
överlag samt inverkan av om den 
nuvarande föreskriften skulle utsträckas 
till energiinfrastrukturprojekt på nationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 78
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led d – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kartläggning av goda och innovativa 
lösningar i fråga om berörda parters 
medverkan i tillståndsförfaranden samt 
dämpande av miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led e – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Om det i rapporten om genomförandet 
av projekt av gemensamt intresse 
konstateras att det inte gjorts tillräckliga 
framsteg för att EU:s energi- och 
klimatpolitiska mål ska nås bör 
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kommissionen senast den 30 juni 2018 
föreslå en omarbetning av denna 
förordning eller, om det är lämpligt, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för att 
åtgärda de utmaningar som konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tolv månader 
efter det att denna förordning trätt i kraft 
föra en informationskampanj om 
energinät och kampanjen ska skräddarsys 
så den lämpar sig för nationella och 
lokala mottagare.

Or. en

Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 2 – inledningen
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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: inre förbindelser
och sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen, nämligen 
mellan Pyreneiska halvön och Frankrike 
och ytterligare anslutningar med 
Centraleuropa för att slutföra den inre 
marknaden och integrera el från 
förnybara energikällor, och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet, särskilt 
för att integrera el från förnybara 
energikällor och transporten av den till 
konsumtionscentrum och lagringsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 5 – inledningen

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 med 
omställbar flödesriktning för ökad 
diversifiering av externa 
försörjningskällor och tillförselvägar, 
förbättrad försörjningstrygghet i 
Centraleuropa, bättre kortfristig 
leveransförmåga för gas och optimering 
av befintliga terminaler och 
lagringsstrukturer för flytande naturgas.

Or. en

Motivering

Atlantkusten och Pyreneiska halvön spelar en nyckelroll för diversifieringen av Europas 
naturgaskällor. I dag är försörjningen starkt beroende av några få leverantörsländer. 
Området kan ge ett ovärderligt bidrag till Europas energipolitiska mål om 
försörjningstrygghet, konkurrens och hållbarhet. Om den befintliga infrastrukturen får 
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komma till sin rätt kan vi få en alternativ inkörsport med lägre kostnader och möjlighet till ett 
jämförelsevis snabbare genomförande.

Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – led 12 – inledningen

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Bilaga II – led 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
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. en
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Motivering

I enlighet med de föreslagna ändringarna av punkt 1 e i bilaga IV. De smarta energinäten 
måste också utvidgas till att omfatta lågspänningsnät, eftersom utvecklingen av dessa i dag 
kan ge störst nytta och lågspänningsnäten har flest anslutna kunder och anläggningar för 
småskalig kraftproduktion.

Ändringsförslag 86
Förslag till förordning
Bilaga II – led 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Anläggningar för permanent 
geologisk förvaring av koldioxid, som är 
sammankopplade med de ovannämnda 
rörledningarna och betjänar minst två 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 87
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 och som 
inlämnat ett projekt som kan komma i 
fråga för urval, av organisationer som 
företräder producenter och 
systemansvariga för distributionssystem
samt kommissionen, byrån och Entso för 
el.
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Or. en

Motivering

Andra systemansvariga än systemansvariga för överföringssystem bör finnas med i de 
regionala samarbetsgrupperna genom de sammanslutningar som företräder dem. De är ofta 
initiativtagare till projekt och driver infrastruktur som är livsviktig för att både den inre 
marknaden för energi och överföringssystemen ska fungera bra. Trots detta kunde det inte 
alltid garanteras att de var företrädda i tioårsplanerna för nätverksutveckling. De nationella 
tillsynsmyndigheternas deltagande får inte bli till skada för det ansvar och de skyldigheter 
(såsom tariffsättning) som de ålagts i detta förslag och i annan hithörande unionslagstiftning. 

Ändringsförslag 88
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 och som 
inlämnat ett projekt som kan komma i 
fråga för urval, av organisationer som 
företräder de berörda 
infrastrukturoperatörerna samt 
kommissionen, byrån och Entso för gas.

De nationella tillsynsmyndigheternas och 
byråns deltagande i de regionala 
samarbetsgrupperna får inte äventyra 
deras uppfyllande av målen och 
fullgörande av skyldigheterna 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
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Motivering

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Ändringsförslag 89
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, såsom de nuvarande 
regionala initiativen för el och gas.

Or. en

Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Rätten att fatta beslut i grupperna 
ska tillkomma endast kommissionen och 
medlemsstaterna. Beslut som fattas ska 
vederbörligen motiveras för gruppen och 
troget återspegla den konsensus som avses 
i punkt 2.6b i bilaga II.

Or. en
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Ändringsförslag 91
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 om prioriterade korridorer och 
områden för energiinfrastruktur enligt 
vad som fastställs i bilaga I och en 
utvärdering av huruvida de relevanta 
kriterierna i artikel 4 uppfylls, en 
bedömning av projektets bidrag till vart 
och ett av de specifika kriterier som 
fastställs i artikel 4.2 a–e, enligt vad som 
är tillämpligt, samt all annan information 
av betydelse för utvärderingen av 
projektet. För projekt som uppnått 
tillräcklig mognad ska initiativtagarna 
lägga fram en projektspecifik 
kostnadsnyttoanalys enligt metodologin i 
artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 92
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För projekt i kategorierna 1 och 2 i 
bilaga II ska byrån, i samarbete med de 
nationella tillsynsmyndigheterna, se till 
att bedömningskriterierna och 
kostnadsnyttoanalysen tillämpas 
konsekvent och föreslå korrigeringar där 
det behövs.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) För projekt i kategorierna 3 och 4 i 
bilaga II ska kommissionen utvärdera om 
kriterierna i artikel 4 d och e tillämpats 
konsekvent.

Or. en

Ändringsförslag 94
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) Efter det att den första listan över 
projekt av gemensamt intresse godkänts 
ska i alla därpå följande 
unionsomfattande listor över projekt av 
gemensamt intresse föreslagna 
elöverförings- och ellagringsprojekt som 
faller under kategorierna i punkt 1 a, b 
och d i bilaga II ingå i den senast 
tillgängliga tioåriga nätutvecklingsplan för 
el som tagits fram av Entso för el i enlighet 
med artikel 8 i förordning (EG) 
nr 714/2009.

Or. en

Motivering

I tioårsplanen för nätverksutveckling arbetar man fortfarande för att få en heltäckande 
överblick av alla relevanta gas- och elprojekt.

Ändringsförslag 95
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 4
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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) Efter det att den första listan över 
projekt av gemensamt intresse godkänts 
ska i samband med alla unionsomfattande 
förteckningar över projekt av gemensamt 
intresse som sedermera antas 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.

Or. en

Motivering

I tioårsplanen för nätverksutveckling arbetar man fortfarande för att få en heltäckande 
överblick av alla relevanta gas- och elprojekt.

Ändringsförslag 96
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Enligt punkterna 3 och 4 i denna 
bilaga ska Entso för el eller Entso för gas, 
beroende på vilket som är tillämpligt, 
under byråns överinseende bedöma om 
förslag till projekt som lagts fram för att 
tas med i den första listan över projekt av 
gemensamt intresse och som inte tidigare 
utvärderats enligt artikel 8 i förordning 
(EG) nr 713/2009 och förordning (EG) 
nr 714/2009, står i konsekvens med den 
unionsomfattande tioårsplanen för 
nätverksutveckling. Efter Entsos 
godkännande kan förslaget till projekt 
komma i fråga för bedömning enligt 
denna förordning.

Or. en
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Motivering

En konsekvent utbyggnad av nätet förutsätter konsekvens mellan projektförslagen och 
tioårsplanen för nätverksutveckling. Planen ska fortsätta bilda grunden för vad som ska anses 
som projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 97
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 åtminstone 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.

Or. en

Motivering

För att konsekvens ska råda med kraven för gas och el. Den här industribranschen är 
långtifrån färdigutvecklad och därför är det för hårt att kräva att infrastrukturen ska omfatta 
minst tre medlemsstater.

Ändringsförslag 98
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Vid utvärderingen av föreslagna el-
och gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkterna 1 a–d och 2 i 
bilaga II ska varje grupp, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 2.3 och 
2.4, ta hänsyn till projekt som redan 
utpekats som projekt av unionsintresse 
med stöd av tidigare initiativ såsom 
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TEN-E och det europeiska 
energiprogrammet för återhämtning 
(EEPR).

Or. en

Motivering

Avbrott i projekt som godkänts och finansierats med stöd av de tidigare instrumenten TEN-E 
eller EEPR, men ännu inte slutförts, bör undvikas.

Ändringsförslag 99
Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Varje regional samarbetsgrupp bör 
eftersträva konsensus om vilka projekt 
som ska tas med på dess föreslagna lista 
över projekt av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 100
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

Gaslagring eller kondenserad naturgas kan försörja fler länder än ett, förutsatt att det finns 
infrastruktur för sammankoppling.
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Ändringsförslag 101
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 kan avse
utrustning och anläggningar på vilken 
spänningsnivå som helst. Det inbegriper 
projektansvariga från minst tre
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

Motivering

De smarta energinäten måste utvidgas till att omfatta lågspänningsnät, eftersom utvecklingen 
av dessa i dag kan ge störst nytta och det största antalet kunder och anläggningar för 
småskalig kraftproduktion är anslutna till dem. Om näringslivet tas med på bred bas och 
aktörer från flera olika medlemsstater får medverka blir detta till nytta för förvärvet och 
utbytet av kunskap och teknisk sakkunskap och således också för utbyggnaden av smarta 
energinät runtom i Europa.

Ändringsförslag 102
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Projekt för transport- och 
lagringsinfrastruktur i samband med 
avskiljning och lagring av koldioxid är 
förlagda till geografiska områden där de 
behövs och ökar kapaciteten att 
transportera och/eller lagra koldioxid 
eller innefattar att det anläggs ett centrum 
eller en uttagsanläggning så att koldioxid 
i framtiden kan transporteras mellan 



PE480.775v01-00 60/70 PR\890818SV.doc

SV

minst två medlemsstater, samt att 
projektansvariga från minst tre 
medlemsstater medverkar med annat än 
finansiering.

Or. en

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med artikel 4.1. Avsikten är att näringslivets aktörer i Europa 
inom en sektor som ännu är långtifrån färdigutvecklad ska stimuleras att sinsemellan dela 
med sig av kunskaper och färdigheter.

Ändringsförslag 103
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2 – led a – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för det analysområde som avses i 
punkt 10 i bilaga V bedöma vilken 
inverkan på produktions- och 
överföringskostnaderna i hela 
energisystemet och på 
partimarknadspriserna som projektet får 
enligt olika planeringsscenarier, varvid 
särskild hänsyn ska tas till variationer i 
rangordningen.

Or. en

Ändringsförslag 104
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 

(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, 
diversifiering av leverantörer och 
diversifiering av tillförselvägar samt ny 
kapacitets inverkan på HHI-indexet, 
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avses i punkt 10 i bilaga V. beräknat på kapacitetsnivån för det 
analysområde som avses i punkt 10 i 
bilaga V.

Or. en

Ändringsförslag 105
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Gasförsörjningstrygghet ska mätas 
genom en beräkning av projektets 
mervärde för systemets kort- och 
långsiktiga motståndskraft och för 
förbättringen av systemets återstående 
flexibilitet när det gäller att hantera 
leveransstörningar under olika scenarier, 
samt den extra kapacitet projektet ger mätt 
i förhållande till infrastrukturstandarden 
(N-1-regeln) på regional nivå i enlighet 
med artikel 6.3 i förordning (EU) 
nr 994/2010.

(c) Gasförsörjningstrygghet ska mätas 
genom en beräkning av projektets 
mervärde för systemets kort- och 
långsiktiga motståndskraft och för 
förbättringen av unionens gassystems
återstående flexibilitet när det gäller att 
hantera leveransstörningar under olika 
scenarier på unionsnivå, samt den extra 
kapacitet projektet ger mätt i förhållande 
till infrastrukturstandarden (N-1-regeln) 
på regional nivå i enlighet med artikel 6.3 i 
förordning (EU) nr 994/2010.

Or. en

Ändringsförslag 106
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 klimatförändringar. Åtgärden 
ska bedöma vad det kostar att minska 
utsläppen med hjälp av projektet jämfört 
med vad det kostar att spara in samma 
mängd utsläpp med hjälp av alternativa 
investeringar i bästa praxis.
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Or. en

Motivering

Kriteriet har inte uttryckts kvantitativt och därför är det svårt att ta det som grund för vad 
som ska anses som projekt av gemensamt intresse.

Ändringsförslag 107
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, inhemsk produktion, tillgång och 
pris på kondenserad naturgas, 
bränslepriser (bland annat för kol, gas och 
olja), elpriser, förläggningsorter för 
gaseldade kraftverk, förläggningsorter för 
lagringsanläggningar, 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.

Or. en

Ändringsförslag 108
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 ska beakta 
situationen för de medlemsstater som får 
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finansiellt stöd, för att skapa mer 
likvärdiga förutsättningar och för att det 
ska tas hänsyn till de jämförelsevis högre 
kapitalkostnaderna.

Or. en

Motivering

Kapaciteten att bekosta energiinfrastrukturprojekt är utsatt för större risker i de 
medlemsstater som får finansiellt stöd, på grund av de jämförelsevis högre 
kapitalkostnaderna och en konkurrensnackdel inom kostnadsnyttoanalysen.

Ändringsförslag 109
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 110
Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Hållbarhet i fråga om vilka 
koldioxidutsläpp som kunnat undvikas.

Or. en

Motivering

I enlighet med kriterier som fastställs i artikel 4.2 a.
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Ändringsförslag 111
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 
resultaten av marknadstester, inverkan på 
indikatorerna i bilaga IV samt positiva 
yttre förhållanden såsom följande 
verkningar:

Or. en

Motivering

Resultaten av öppna säsonger kan uppvisa avsevärda tidsbetingade variationer, beroende på 
olika faktorer som verkar i sammanhanget och de är inte alltid tillförlitliga indikatorer på 
marknadens potential.

Ändringsförslag 112
Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Systemets motståndskraft, inklusive 
katastrof- och klimatmässig 
motståndskraft, samt systemsäkerhet, i 
synnerhet för europeisk kritisk 
infrastruktur enligt definitionen i 
direktiv 2008/114/EG.

(b) Systemets motståndskraft, inklusive 
katastrof- och klimatmässig 
motståndskraft, samt systemsäkerhet som 
uppfyller säkerhetskriterierna N-1, i 
synnerhet för europeisk kritisk 
infrastruktur enligt definitionen i 
direktiv 2008/114/EG.

Or. en

Ändringsförslag 113
Förslag till förordning
Bilaga V – led 7 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bidrag till en bättre balans mellan 
olika leveranskällor och inträdespunkter i 
unionens gasnät.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla inträdespunkter kartläggs och ger ett balanserat bidrag till Europas 
gasförsörjning. Kommer vi dithän, då kommer Europa att undvika sådant som ett alltför 
höggradigt beroende av gas från några vissa länder. Varje inträdespunkt har sina särdrag 
och kan bidra till att Europa får gas från olika ursprungskällor och längsmed olika rutter. 
Redan befintlig infrastruktur bör maximeras för att hela dess potential ska kunna tas till vara, 
till lägre kostnad för medborgarna.

Ändringsförslag 114
Förslag till förordning
Bilaga V – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller smarta energinät ska 
kostnadsnyttoanalysen beakta inverkan på 
indikatorerna i bilaga III.

(8) När det gäller smarta energinät ska 
kostnadsnyttoanalysen beakta inverkan på 
indikatorerna i bilaga IV.

Or. en
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MOTIVERING

Nuvarande situation

Hållbar, säker och trygg energi till överkomliga priser – där har vi en av de stora 
utmaningarna som förenar européer, alltifrån det civila samhället till beslutsfattarna, 
näringslivet och miljövårdsfolket. Men det oaktat har det gått trögt med den europeiska 
energipolitiken. Anslagsbevillningen på europeisk nivå har varit nog så njugg och det är först 
på sista tiden den här politiken har fått ökad relevans i och med Lissabonfördraget.
Kommissionen har visserligen fastställt ambitiösa energipolitiska mål såsom konkurrenskraft, 
försörjningstrygghet, hållbarhet och minskad kolanvändning, men likafullt befinner vi oss 
fortfarande i en situation där den inre marknaden inte är tillräckligt integrerad, där vissa 
geografiska områden är påfallande isolerade i energihänseende, där det saknas adekvat 
tillgång till diversifierade energikällor som bidrar till en tryggad energiförsörjning och där 
varken konsumenterna eller företagen kunnat dra någon påtaglig nytta på prisernas och 
hållbarhetens område. Eftersom helhetsbilden ser ut så här och medlemsstaterna i mycket hög 
grad är inbördes beroende av varandra är det på sin plats med åtgärder på europeisk nivå. Nu 
måste det ageras snabbare, beslutsammare och mera samstämt och vi kommer inte ifrån en 
starkare roll för Europa inom samordningen och integreringen av det som görs på nationell 
nivå.

Politisk bakgrund

Europas energipolitiska mål för 2020 är klara och tydliga: utsläppen av växthusgaser ska 
minskas med 20 procent, 20 procent av slutförbrukningen av energi ska komma från 
förnybara källor och energieffektiviteten ska öka med 20 procent. Bland den lagstiftning som 
syftar till att genomföra detta märks direktivet om handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser1, direktivet om förnybar energi2, direktivet om geologisk lagring av koldioxid3, 
förordningen om trygg gasförsörjning4, tredje energipaketet5 och det 
energieffektivitetsdirektiv som det i nuläget förhandlas om mellan parlamentet och rådet. 
Tredje energipaketet var ett viktigt första steg i riktning mot ett mera integrerat europeiskt 
system för energi. Det nyligen antagna initiativbetänkandet om prioriteringar för 
energiinfrastruktur för 2020 och framåt (2011/2034(INI))6 gav också rikligt med inspiration 
till förslag om en omfattande energinätpolitik.

Hinder för en gränsöverskridande energimarknad

Fastän det gjorts vissa framsteg på sista tiden finns det fortfarande många hinder för en 
konkurrenskraftig marknad. Det finns stora luckor i Centraleuropas elöverföringsnät. Trots att 
rådet fastställt minimimål för sammankopplingen för de enskilda medlemsstaterna så att 
10 procent av den installerade elproduktionskapaciteten skulle ha varit sammankopplad 2005 
hade nio medlemsstater inte nått dithän ens 2010. Elöverföringarna har ökat med mindre än 
                                               
1 Direktiv 2009/29/EG.
2 Direktiv 2009/28/EG.
3 Direktiv 2009/31/EG.
4 Förordning (EU) nr994/2010.
5 Direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG och förordningarna (EG) 713/2009, 714/2009 och 715/2009.
6 Föredragande: Francico Sosa Wagner.
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hälften av vad de gjorde under det föregående årtiondet. Skillnaderna mellan 
genomsnittspriserna på gas har ökat avsevärt. I början av 2011 pågick mer än sextio 
överträdelseförfaranden bara i anslutning till det andra gemensamma energipolitiska paketet. 
För införlivandet av det tredje energipaketet har tiden redan gått ut (den 3 mars 2011) och 
kommissionen har helt nyligen gått ut med åtta motiverade yttranden, där åtta medlemsstater 
anmodas uppfylla sina skyldigheter på införlivandets område. 

Hinder mot utveckling av gränsöverskridande energiinfrastruktur

Den nya energipolitiken skapar ett avsevärt behov av ny infrastruktur. Bara i 
energiinfrastruktur av gränsöverskridande relevans kommer behovet av investeringar 2020 att 
uppgå till uppskattningsvis 200 miljarder euro. Ändå är de nationella tillståndsförfarandena 
för energiinfrastruktur så pass långdragna (tolv år i snitt) att de ofta lägger hinder i vägen för 
projekt och avhåller de berörda parterna från att besluta om investeringar, i en situation där 
allmänhetens motstånd blivit kraftigare och förseningarna längre. Bristen på adekvata 
finansieringsinstrument hindrar investeringar när vi befinner oss mitt i en djup finansiell kris.

Aktuella frågor i förslaget till förordning om energiinfrastruktur

Den nya förordningen är ett positivt och viktigt initiativ, eftersom den syftar till att sätta fart 
på förverkligandet av den inre marknaden för energi och omsätta EU:s energipolitiska mål 
och klimatmål i praktisk handling. Genom att uppbåda verkligt omfattande investeringar kan 
den bidra till att både den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsskapandet kommer i gång 
på nytt inom EU.

Förslaget går ut på att energinäten ska moderniseras och sammankopplas. I fråga om el är 
syftet att marknaden ska integreras bättre och bli mer konkurrenskraftig och till detta kommer 
systemsäkerhet och integrering av förnybara energikällor, hantering av decentraliserad och 
icke-reglerbar elproduktion genom smarta energinät, sammankoppling med lagringsplatser 
och elektricitetsmotorvägar. I fråga om gas går det att skapa försörjningstrygghet genom att 
diversifiera källorna till och leveransvägarna för gasförsörjningen, samt genom lagring av 
kondenserad naturgas och med hjälp av rörledningar med omställbar flödesriktning. I 
förslaget stöds också oljeleveranser till kustlösa länder och utveckling av rörledningar för 
avskiljning och lagring av koldioxid för sammankoppling av produktions- och lagringsplatser.

I förslaget fastställs nio prioriterade geografiska korridorer och tre prioriterade temaområden, 
där fastslås regler för identifiering av projekt av gemensamt intresse och inrättas i varje 
medlemsstat en enda myndighet (förfarandet med en enda instans) för att övervaka och 
påskynda förfarandena med tillståndsgivning för projekt av gemensamt intresse. Ytterligare 
föreslås en kostnadsnyttoanalys för rangordning av projekt av gemensamt intresse och för 
kostnadsallokering till investeringar utgående från det gränsövergångsställe där nyttan 
uppkommer och där ges incitament till projekt med högre risk och fastställs stödberättigande 
villkor för ekonomiskt unionsstöd ur Fonden för ett sammanlänkat Europa.
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Förslaget till förordning kan förbättras i ett flertal hänseenden:

a) Urvalsprocessen för projekt av gemensamt intresse ska syfta till att skapa europeiska 
nät

Tillvägagångssättet när de systemansvariga för överföringssystemen lämnar in förslag och när 
dessa analyseras av de regionala samarbetsgrupperna går nedifrån upp. Begreppet 
initiativtagare till projekt omdefinieras och deras rapportering till de regionala 
samarbetsgrupperna förtydligas. I bestämmelserna om hur de regionala samarbetsgrupperna 
som svarar för urvalet av projekt av gemensamt intresse ska styras står det ingenting om 
maktbalansen mellan olika berörda parter eller om beslutsfattandet och 
konfliktlösningsmekanismer. I diskussioner om dessa frågor i rådet på sistone betonades 
medlemsstaternas intresse av att slå vakt om nationella ”strategiska intressen”. Detta är en 
viktig synpunkt för utvecklingen av en eventuell infrastruktur.

Men vid urvalet av projekt bör vaktslåendet om europeiska gemensamma intressen ta 
företräde framom de enskilda parternas intressen. Projekturvalet bör ske i enlighet med det 
tredje lagstiftningspaketet och med gemenskapens tioåriga nätutvecklingsplan och då bör det 
starkt förankrade tillvägagångssättet som går ”nedifrån upp” och utgående från nationerna 
kompletteras med ett toppstyrt europeiskt inremarknadsperspektiv. Byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) bör spela en viktig roll för att garantera att 
utbyggnaden av nätet sker under samordnade och konsekventa former, att investeringarna är 
ekonomiskt effektiva och att det slås vakt om konsumenternas synpunkter. Urvalet av projekt 
och sammanförandet i kluster, först på regional nivå och sedan på unionsnivå, varvid hänsyn 
ska tas till att bedömningen görs utgående från flera olika kriterier och en 
kostnadsnyttoanalys, kommer att skapa bättre förutsättningar för objektivitet och konsensus i 
samband att det väljs ut vilka projekt som ska komma med på listan över projekt av 
gemensamt intresse.

b) Förslaget ska ge effektiva redskap för utbyggnad av infrastrukturen

Arbetet med att utveckla och förverkliga gränsöverskridande energinätsinfrastruktur har av 
hävd mött många hinder och så kommer det troligen att vara i framtiden med, eftersom det 
handlar om en ömtålig avvägning mellan subsidiariteten och Europas gemensamma intresse.

Förslaget söker bana en väg för detta arbete: en beskrivning av de prioriterade korridorerna 
kommer att göra klart vad de olika regionerna förväntas bidra med för att de energipolitiska 
målen ska nås. Genom att besluten i de regionala samarbetsgrupperna ska fattas med 
konsensus kan ingen ensidigt rida spärr mot besluten och effektivare tillståndsförfaranden, 
tillsammans med en tidsfrist på tre år och ett förfarande med en enda instans som gäller för de 
nationella myndigheternas tillståndsgivning och som kan göras gällande i praktiken, är 
väsentliga redskap för detta arbete. Mot bakgrund av vad man lyckats respektive misslyckats 
med tidigare kan dessutom en del av problemen lösas genom att de europeiska samordnarna 
tilldelas särskilda befogenheter att övervaka sådana projekt som varit svåra att genomföra. Till 
detta kommer att det uppställs tydliga tidsfrister och förfaranden i sådana fall när 
initiativtagare till projekt inte kan genomföra projekten inom utsatt tid av andra orsaker än 
sådana som undandrar sig deras kontroll, så att nya initiativtagare kan gå med i arbetet eller ta 
över projekten.
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För att trygga den territoriella sammanhållningen överallt inom unionen behöver vi effektiva 
redskap mot de allt värre skillnaderna mellan olika geografiska områden samt mot 
isoleringen. För att de föreskrivna åtgärderna ska bli effektiva och hindren övervinnas behövs 
det redskap som gör det möjligt för de berörda parterna att gå samman i arbetet för 
gemensamma mål på sammanhållningens område och minska de konstgjorda hindren för 
gränsöverskridande nät.

c) Förslaget ska dessutom främja samarbetet och samordningen mellan systemansvariga 
för att åstadkomma den nytta som förväntas

Olika medlemsstater har gått olika hastigt framåt i riktning mot de europeiska politiska målen 
om ökad sammankoppling och produktion av förnybar energi. Om sådana medlemsstater som 
gjort små framsteg får ekonomiskt stöd från EU uppstår det en moralisk risk där, i och med att 
de som är sent ute kommer att vinna på det, jämfört med dem som varit tidigt ut, eftersom de 
senkomna har kunnat vänta till dess att det införts incitament för investeringar. Om flera 
systemansvariga (3+) kan medverka med att förverkliga projekt som får EU-stöd förbättras 
det välbehövliga samarbetet mellan de systemansvariga för överföringsnäten. Då kommer 
också den kunskap som förvärvats mångdubbelt bättre till sin rätt, samtidigt som det skapas 
förtroende mellan marknadens aktörer och integrationen av marknaden drivs på.

För att de systemansvariga för överföringssystemen faktiskt ska använda och driva 
energinäten på bästa möjliga sätt behövs det samordning och bättre systemstyrning. Den nya 
energimixen har tekniskt sett blivit alltmer komplicerad, till följd av bidragen från den 
förnybara energin och detta har ökat risken för bristande samordning och rentav för 
strömavbrott i nät där helheten är beroende av flera olika delar. Insamling av 
realtidsinformation om gränsöverskridande utbyten kan bli till stor hjälp för trygg och effektiv 
drift av energinätinfrastrukturen och även för den framtida planeringen av den. Likaledes är 
det av stor vikt för konsumenterna att infrastrukturen används optimalt. Entso för elektricitet 
och Entso för gas ska för kommissionen framlägga förslag för hur samkörning i realtid av 
Europas energiinfrastruktur lämpligen ska utformas och förverkligas. 

d) Att förbättra investeringarna

Det är viktigt att privata investeringar tas i anspråk. I förslaget talas det om en mekanism för 
gränsöverskridande kostnadsallokering, utgående från vilken nytta de medverkande 
medlemsstaternas haft. I förordningen fastställs det att de nationella tillsynsmyndigheterna ska 
spela en roll för att definiera investeringsincitament som står i proportion till de risker som 
initiativtagarna till projekt tagit. För att förbättra investeringarna kan det komma att behövas 
tydligare europeiska riktlinjer eller riktmärken för bästa praxis runtom i Europa.

Bristande kommersiell bärkraftighet fick kvarstå som ett centralt kriterium för 
stödberättigande för tillgång till ekonomiskt unionsstöd ur Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Detta är av avgörande betydelse för att snedvridningar av marknaden ska kunna 
undvikas och för att stödet ur offentliga medel ska gå endast till de projekt som har positiva 
yttre förhållanden, vilka eljest inte skulle frambringas av marknadens mekanismer. En nära 
koppling till finansieringsinstrumenten inom Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att 
spela en väsentlig roll för att privata medel ska kunna tas i anspråk för investeringar i projekt 
av gemensamt intresse, medan strukturfondsmedel kommer att gå till smarta 
energidistributionsnät med lokal eller regional betydelse. De båda finansieringskällorna 
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kommer på så sätt att komplettera varandra. Medlemsstaterna bör å andra sidan följa reglerna 
för den europeiska energimarknaden för att komma i fråga för EU:s finansieringsinstrument 
inom Fonden för ett sammanlänkat Europa. 


