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Ändringsförslag 27
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen bör bland sina 
prioriteringar för energiinfrastrukturen 
beakta den särskilda situation som gäller 
för öarnas energisystem.

Or. pt

Ändringsförslag 28
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utvärderingar av den nuvarande 
TEN-E-politiken har tydligt visat att den 
visserligen bidrar positivt till vissa utvalda 
projekt genom att synliggöra dem på det 
politiska planet, men att den samtidigt 
saknar vision, fokus och flexibilitet för att
åtgärda brister i infrastrukturen.

(5) Utvärderingar av den nuvarande 
TEN-E-politiken har tydligt visat att den 
visserligen bidrar positivt till vissa utvalda 
projekt genom att synliggöra dem på det 
politiska planet, men att den samtidigt 
saknar vision, fokus och flexibilitet för att 
åtgärda brister i infrastrukturen; dessutom 
är EU långt ifrån redo att bemöta 
framtidens utmaningar på detta område.

Or. ro

Ändringsförslag 29
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Dagens ekonomiska situation ökar 
ytterligare behovet av en heltäckande 
strategi för energifrågor som beaktar de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekterna. Det är absolut nödvändigt att 
uppmärksamma de positiva och negativa 
sidoeffekter som uppstår vid 
genomförandet av de insatser som krävs 
för att på medellång och lång sikt 
säkerställa att samtliga invånare i EU har 
tillgång till säker, hållbar och rimligt 
prissatt energi.

Or. pt

Ändringsförslag 30
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på fortsatt minskad 
kolanvändning i energisystemet fram till 
2050.

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på en praktiskt taget 
fullständigt minskad kolanvändning i 
energisystemet fram till 2050 och ha en 
målsättning om att hejda och vända 
förlusten av biologisk mångfald fram till 
2020.
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Or. en

Ändringsförslag 31
Iosif Matula

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, och 
utvecklingen av ny, är avgörande för att 
uppnå unionens energi- och klimatpolitiska 
mål att fullborda den inre 
energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på fortsatt minskad 
kolanvändning i energisystemet fram till 
2050.

(6) Att påskynda uppgraderingen av 
existerande energiinfrastruktur, 
slutförandet av pågående arbeten och 
utvecklingen av ny energiinfrastruktur, är 
avgörande för att uppnå unionens energi-
och klimatpolitiska mål att fullborda den 
inre energimarknaden, garantera en trygg 
energiförsörjning, särskilt i fråga om gas 
och olja, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %1, öka andelen förnybar energi i 
den slutgiltiga energiförbrukningen till 
20 %2 och höja energieffektiviteten med 
20 % till 2020. Samtidigt måste unionen i 
ett längre perspektiv förbereda sin 
infrastruktur på fortsatt minskad 
kolanvändning i energisystemet fram till 
2050.

Or. ro

Ändringsförslag 32
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Trots att den inre energimarknaden 
existerar rättsligt sett i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el1 och Europaparlamentets 

(7) Trots att den inre energimarknaden 
existerar rättsligt sett i enlighet med
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el1 och Europaparlamentets 
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och rådets direktiv 2009/73/EG av den
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas2, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät är dock mycket viktiga för 
att säkerställa en konkurrenskraftig och väl 
fungerande integrerad marknad som 
främjar tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling.

och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas2, är den 
fortfarande splittrad på grund av 
otillräckliga sammanlänkningar mellan 
nationella energinät. EU-omfattande 
integrerade nät och utbyggnad av 
infrastruktur för smarta energinät som 
möjliggör ökad energieffektivitet och 
integration av distribuerade förnybara 
energikällor är dock mycket viktigt för att 
säkerställa en konkurrenskraftig och väl 
fungerande integrerad marknad som 
främjar resurseffektiv tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 33
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionens energiinfrastruktur bör 
uppgraderas för att förebygga, och öka 
motståndskraften mot, naturliga eller av 
människohand skapade katastrofer, 
negativa konsekvenser av 
klimatförändringar och hot mot 
infrastrukturens säkerhet, särskilt när det 
gäller europeisk kritisk infrastruktur enligt 
rådets direktiv 2008/114/EG av den 
8 december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna3.

 (8) Unionens energiinfrastruktur bör 
uppgraderas för att förebygga, och öka 
motståndskraften mot, naturliga eller av 
människohand skapade katastrofer, 
negativa konsekvenser av 
klimatförändringar och hot mot 
infrastrukturens säkerhet genom en 
decentraliserad struktur inriktad på 
självförsörjning av energi för lokala 
territorier, särskilt när det gäller europeisk 
kritisk infrastruktur enligt rådets 
direktiv 2008/114/EG av den 8 december 
2008 om identifiering av, och klassificering 
som, europeisk kritisk infrastruktur och 
bedömning av behovet att stärka skyddet 
av denna.

Or. en



AM\901813SV.doc 7/75 PE488.022v02-00

SV

Ändringsförslag 34
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De yttersta randområdena är 
kraftigt beroende av importerade fossila 
bränslen, vilket medför höga 
merkostnader för deras tillväxt och 
ekonomiska utveckling. Man måste 
stimulera dessa regioners roll som 
naturliga laboratorier för förnybar energi 
och överföring av el och naturgas, genom 
utvecklingen av projekt av gemensamt 
intresse vars syfte ska vara att få till stånd 
en diversifiering av den regionala 
energibasen och en förbättring av 
energins hållbarhet och effektivitet; detta 
bidrar även till uppnåendet av målen i 
Europa 2020-strategin.

Or. pt

Ändringsförslag 35
Iosif Matula

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I denna förordning fastställs regler för 
snabb utveckling av, och 
driftskompatibilitet för, transeuropeiska 
energinät för att uppnå fördragets 
energipolitiska mål om att säkra en 
fungerande inre energimarknad och en 
trygg energiförsörjning i unionen, främja 
energieffektivitet och energibesparingar 
och utveckling av nya och förnybara 
energiformer samt främja sammanlänkning 
av energinät. Genom dessa mål bidrar 
detta förslag till en smart och hållbar 

(13) I denna förordning fastställs regler för 
snabb utveckling av, och 
driftskompatibilitet för, transeuropeiska 
energinät för att uppnå fördragets 
energipolitiska mål om att säkra en 
fungerande inre energimarknad och en 
trygg energiförsörjning i unionen, minska 
importberoendet, främja energieffektivitet 
och energibesparingar och utveckling av 
nya och förnybara energiformer samt
främja sammanlänkning av energinät.
Genom dessa mål bidrar detta förslag till 
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tillväxt för alla och medför fördelar för 
hela unionen när det gäller 
konkurrenskraft samt ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning.

en smart och hållbar tillväxt för alla och 
medför fördelar för hela unionen när det 
gäller konkurrenskraft samt ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning.

Or. ro

Ändringsförslag 36
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Skäl 13а (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13а) För att nå de energipolitiska målen 
bör förordningen stödja system för 
samråd med de regionala myndigheter 
som är involverade i processen på ett 
relevant stadium i tillståndsförfarandet.

Or. bg

Ändringsförslag 37
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 38
Karima Delli

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 för 
energiinfrastruktur och prioriterade 
tematiska områden för utbyggnad av 
smarta nät. Detta gör att beslut om vilka 
projekt som ska tas upp i förteckningen bör 
fattas av kommissionen, som samtidigt bör 
respektera medlemsstaternas rätt att 
godkänna projekt av gemensamt intresse 
som är kopplade till deras territorium. 
Enligt analysen i den medföljande 
konsekvensbedömningen uppskattas antalet 
sådana projekt till ett hundratal på 
elområdet och runt femtio på gasområdet.

Or. en

Ändringsförslag 39
Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Kommissionen bör utse europeiska 
samordnare för projekt med särskilda 
svårigheter.

Or. de

Ändringsförslag 40
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 41
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Projekt av gemensamt intresse bör få 
prioriterad ställning nationellt för att 
kunna handläggas snabbt. De behöriga 
myndigheterna bör betrakta dem som 
projekt av allmänintresse. Projekt som 
påverkar miljön negativt bör ges tillstånd 
om de anses vara av väsentligt 
allmänintresse och uppfyller alla villkor i 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG.

(20) Projekt av gemensamt intresse bör få 
prioriterad ställning nationellt för att 
kunna handläggas snabbt. De behöriga 
myndigheterna bör betrakta dem som 
projekt av allmänintresse. Projekt som 
påverkar miljön negativt bör ges tillstånd 
om de anses vara av väsentligt 
allmänintresse och uppfyller alla villkor i 
direktiven 92/43/EEG och 2000/60/EG.
Det är viktigt att, alltefter infrastrukturens 
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betydelse och till förmån för 
kostnadseffektiviteten, fastställa var 
infrastruktur kan minimeras genom 
energieffektivitetsåtgärder, var befintlig 
nationell och gränsöverskridande 
infrastruktur kan uppgraderas eller 
moderniseras och var ny infrastruktur 
behövs och kan byggas vid sidan av 
befintlig energi- eller 
transportinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 42
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Inrättandet av en enda behörig 
myndighet på nationell nivå vars 
beslutsfattande organ omfattar en person 
i chefsställning som lånats ut av den 
regionala myndigheten i fråga och 
samordnar alla tillståndsförfaranden 
(”gemensam kontaktpunkt”) bör minska 
komplexiteten, öka effektiviteten och 
insynen samt främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna.

Or. it

Ändringsförslag 43
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Inrättandet av en enda behörig 
myndighet på nationell nivå som 

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

sammanför eller samordnar alla 
tillståndsförfaranden (”gemensam 
kontaktpunkt”) bör minska komplexiteten, 
öka effektiviteten och insynen samt främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna genom 
att det inrättas gemensamma 
arbetsgrupper mellan dessa behöriga 
myndigheter.

Or. ro

Ändringsförslag 44
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I samband med planeringen av de 
olika transeuropeiska näten bör man 
sträva efter att integrera transport-, 
kommunikations- och energinät, i syfte att 
garantera att så lite mark som möjligt tas i 
anspråk och där så är möjligt garantera 
att befintliga och/eller övergivna rutter 
kan återanvändas; detta skulle minimera 
de socioekonomiska, miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenserna samt 
markexploateringen.

Or. it

Ändringsförslag 45
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Trots att det finns etablerade 
standarder för allmänhetens medverkan i 
beslutsprocessen på miljöområdet, behövs 

(22) Trots att det finns etablerade 
standarder för allmänhetens medverkan i 
beslutsprocessen på miljöområdet, behövs 
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ytterligare åtgärder för att skapa högsta 
möjliga standarder för insyn och 
allmänhetens medverkan i alla frågor som 
är av betydelse för tillståndsprocessen för 
projekt av gemensamt intresse.

ytterligare åtgärder för att se till att
minimistandarder för insyn och 
allmänhetens medverkan uppfylls i alla 
frågor som är av betydelse för 
tillståndsprocessen för projekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 46
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Vid planeringen och utformningen 
av energiinfrastruktur, särskilt där sådan 
infrastruktur backas upp av och/eller 
kompletteras av transportnät, bör man se 
till att oljetransporter med tåg eller lastbil 
inte passerar genom eller i närheten av 
bostadsområden, för att undvika 
potentiella säkerhetsrisker för invånarna.

Or. it

Ändringsförslag 47
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Med tanke på det brådskande behovet 
av att utveckla energiinfrastruktur måste 
förenklingen av tillståndsförfarandena 
åtföljas av en tydlig tidsfrist för de 
behöriga myndigheternas beslut om 
projektets konstruktion. Tidsfristen bör 
uppmuntra till större effektivitet vid 
fastställandet och handläggningen av 

(24) Investeringar i transeuropeisk 
energiinfrastruktur blir dubbelt så viktiga 
om man betänker potentialen för 
utveckling och skapande av 
arbetstillfällen. Med tanke på det 
brådskande behovet av att utveckla 
energiinfrastruktur måste förenklingen av 
tillståndsförfarandena åtföljas av en tydlig 
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förfarandena, och bör under inga 
omständigheter äventyra de höga 
standarderna för miljöskydd och 
allmänhetens medverkan.

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.

Or. pt

Ändringsförslag 48
Karima Delli

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

Or. en
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Ändringsförslag 49
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) underlätta ett snabbt genomförande av 
projekt av gemensamt intresse genom att 
påskynda tillståndsgivning och stärka 
allmänhetens medverkan,

(b) underlätta ett snabbt genomförande av 
projekt av gemensamt intresse genom att 
påskynda tillståndsgivning och fastställa 
minimikrav för allmänhetens medverkan,

Or. en

Ändringsförslag 50
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Denna ändring berör hela texten).

Or. en

Motivering

Infrastruktur för transport av koldioxid bör strykas i förslaget. Om detta ändringsförslag 
antas skulle bland annat artiklarna 3, 4, 12, 15 och bilagorna I, II och III behöva anpassas i 
enlighet med detta.

Ändringsförslag 51
Alain Cadec
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. projekt av gemensamt intresse: projekt 
som är nödvändiga för att förverkliga de 
prioriterade korridorer och områden för 
energiinfrastruktur som anges i bilaga I,

4. projekt av gemensamt intresse: projekt 
som är nödvändiga för att förverkliga de 
prioriterade korridorer och områden för 
energiinfrastruktur som anges i bilaga I 
och som stimulerar tillväxten och 
sysselsättningen i berörda regioner,

Or. fr

Ändringsförslag 52
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt har flyttats till slutet av artikeln så att artikeln överensstämmer med den faktiska 
tidsramen för beslutsfattandet.

Ändringsförslag 53
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 54
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det redan innan denna förordning 
träder ikraft finns grupper eller andra 
organ som har arbetat med att välja ut 
projekt av avgörande betydelse för 
EU:s energisystem ska de grupper som det 
hänvisas till i punkt 2 ta vederbörlig 
hänsyn till det arbete som redan utförts i 
dessa grupper eller organ. Om befintliga 
grupper eller andra organ på förhand har 
kommit överens om projekt eller 
förteckningar över projekt av avgörande 
betydelse för EU ska informationen om 
dessa projekt eller förteckningar 
överföras till de grupper som avses i 
punkt 2 och utgöra grunden för 
urvalsförfarandet för projekt av 
gemensamt intresse.
Bestämmelserna i artikel 2.5 a ska gälla 
utan att det påverkar en projektansvarigs 
rätt att inge en ansökan till medlemmarna 
av respektive grupp för att deras projekt 
ska väljas ut som ett projekt av 
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gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 55
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ett enskilt förslag till projekt inte 
får ett tillfälligt godkännande från en av 
medlemsstaterna ska medlemsstaten i 
fråga ge en skriftlig förklaring om 
invändningen till gruppen. Efter det att 
gruppen har låtit de projektansvariga 
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behandla invändningen får den genom 
enhällighet minus en besluta att projektet 
tas upp i den föreslagna förteckningen 
med en notering om invändningen.

Or. en

Ändringsförslag 57
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska på grundval av de 
regionala förteckningar som grupperna 
antar upprätta en unionsomfattande 
förteckning över projekt av gemensamt 
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intresse. Förteckningen ska ses över och 
vid behov uppdateras vartannat år. Den 
första förteckningen ska antas senast den 
31 juli 2013.

Or. en

(Se ändringsförslag 1.)

Motivering

Denna punkt flyttades över från punkt 1 på grund av tidsramarna.

Ändringsförslag 59
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När kommissionen fattat beslut om 
antagande i enlighet med punkt 1, ska 
projekten av gemensamt intresse bli en 
integrerad del av berörda regionala 
investeringsplaner enligt artikel 12 i 
förordningarna (EG) nr 714/2009 och 
715/2009, av berörda 
tioåriga nätutvecklingsplaner enligt 
artikel 22 i direktiven 2009/72/EG och 
2009/73/EG samt av eventuella andra 
nationella infrastrukturplaner. Projekten 
ska ges högsta möjliga prioritet i alla 
dessa planer.

7. När kommissionen fattat beslut ska 
projekten av gemensamt intresse bli en 
integrerad del av berörda regionala 
investeringsplaner enligt artikel 12 i 
förordningarna (EG) nr 714/2009 och 
715/2009, av berörda 
tioåriga nätutvecklingsplaner enligt 
artikel 22 i direktiven 2009/72/EG och 
2009/73/EG samt av eventuella andra 
nationella infrastrukturplaner. Projekten 
ska ges högsta möjliga prioritet i alla 
dessa planer.

Or. en

(Se överföringen från punkt 1 till punkt 6.)

Ändringsförslag 60
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

(b) Projektets potentiella fördelar, som 
utvärderats i enlighet med respektive 
specifika kriterier i punkt 2, väger upp 
kostnaderna för det.

Or. en

Ändringsförslag 61
Nuno Teixeira

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 ett yttersta 
randområde eller 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.

Or. pt

Ändringsförslag 62
Luís Paulo Alves

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, med undantag för 
öarnas isolerade energisystem, 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 
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gränsöverskridande verkan i enlighet med 
punkt 1 i bilaga IV.

Or. pt

Ändringsförslag 63
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Infrastrukturen för smarta nät måste inte omfatta flera medlemsstater för att vara av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 64
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – inledningen

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 
projektet avsevärt bidra till hållbar 
utveckling och minst ett av följande 
specifika kriterier:
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Or. en

Ändringsförslag 65
Lena Kolarska-Bobińska

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, genom, bland annat 
överföring av förnybar kraftgenerering till 
stora förbrukningscenter och 
lagringsplatser,

Or. en

Ändringsförslag 66
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Driftskompatibilitet och säker 
systemdrift.

– Försörjningstrygghet, bland annat 
genom driftskompatibilitet och säker och 
pålitlig systemdrift.

Or. en

Ändringsförslag 67
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Anslutning av nya produktionsenheter 
till nätet, inklusive förnybara 
energikällor, för att kunna ersätta andra 
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energikällor.

Or. en

Motivering

EU står inför en stor utmaning när det gäller att ersätta gamla, ineffektiva och 
icke-miljövänliga kraftanläggningar som drivs med fossila bränslen. Nya kraftanläggningar 
kommer att anläggas inom EU, även i områden där nätet är underutvecklat eller måste 
renoveras. Denna förordning bör därför ge incitament till investeringar i nya 
kraftanläggningar genom att främja nödvändig nätutveckling så att nya kraftkällor kan 
anslutas till nätet.

Ändringsförslag 68
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – inledningen

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 
projektet avsevärt bidra till hållbar 
utveckling och minst ett av följande 
specifika kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 69
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en
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Ändringsförslag 70
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Försörjningstrygghet genom minskat 
beroende av en enda försörjningskälla 
eller en enda tillförselväg.

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

Or. en

Motivering

Det är oklart varför försörjningskriterierna skiljer sig åt i olje- och gassektorn.

Ändringsförslag 72
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rangordning av projekt som bidrar 
till genomförandet av samma prioritet ska
vederbörlig hänsyn även tas till hur 

4. Varje grupp ska rangordna projekt som 
bidrar till genomförandet av samma
prioriterade korridorer eller områden.
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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.

Varje grupp ska i sin 
uppdragsbeskrivning fastställa en metod 
för rangordning och den relativa vikten 
av de kriterier som anges i det andra 
stycket och i punkt 2. Rangordningen kan 
därför leda till en generell gruppering av 
projekt.

I detta sammanhang bör, samtidigt som 
projekt som omfattar avlägset belägna 
medlemsstater garanteras lika 
möjligheter, vederbörlig hänsyn tas till
(a) hur angeläget varje projekt är för att 
uppnå EU:s energipolitiska mål om 
marknadsintegration, konkurrens, 
hållbarhet och försörjningstrygghet,
(b) hur många medlemsstater som berörs 
av det föreslagna projektet samt
(c) hur det kompletterar andra föreslagna 
projekt.
Vid projekt för smarta nät som faller under 
kategorin i punkt 1 e i bilaga II ska 
rangordningen göras för de projekt som 
påverkar samma två medlemsstater och 
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.

Or. en

Ändringsförslag 73
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Vid rangordning av projekt som bidrar 
till genomförandet av samma prioritet ska 
vederbörlig hänsyn även tas till hur 
angeläget varje projekt är för att uppnå de 
energipolitiska målen om 
energibesparingar och energieffektivitet, 
ökning av andelen förnybar 
energiproduktion, marknadsintegration, 
konkurrens, hållbarhet och 
försörjningstrygghet samt till hur projektet 
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.

Or. en

Ändringsförslag 74
Lena Kolarska-Bobińska

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. 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. Dessa åtgärder bör 
vidtas i nära samarbete med berörda 
nationella tillsynsmyndigheter och 
systemansvariga för överföringssystem.
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Or. en

Ändringsförslag 75
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars året efter det att ett 
projekt valts ut som projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med artikel 4 ska de 
projektansvariga lämna in en årsrapport, 
vid projekt som faller under kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II till byrån och 
vid projekt som faller under kategorierna i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II till respektive 
grupp. Rapporten ska innehålla uppgifter 
om

3. Senast den 31 mars året efter det att ett 
projekt valts ut som projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med artikel 4 ska de 
projektansvariga lämna in en årsrapport, 
vid projekt som faller under kategorierna i 
punkterna 1 och 2 i bilaga II till byrån och 
vid projekt som faller under kategorierna i 
punkterna 3 och 4 i bilaga II till respektive 
grupp. Denna rapport ska också 
överlämnas till de berörda behöriga 
myndigheter som avses i artikel 9.
Rapporten ska innehålla uppgifter om

Or. en

Motivering

Denna information bör även lämnas till behöriga myndigheter eftersom det är de och inte 
grupperna eller Acer som har tilldelats uppgiften att genomföra tillstånden för dessa projekt.

Ändringsförslag 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån eller respektive grupp får begära 
att rapporten produceras eller ses över av 
en oberoende extern expert innan den 
lämnas in.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast tre månader efter det att byrån 
mottagit årsrapporterna ska den förse 
grupperna med en konsoliderad rapport 
för de projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1 och 
2 i bilaga II, och i denna rapport utvärdera 
vilka framsteg som gjorts och i 
förekommande fall föreslå åtgärder för att 
komma till rätta med förseningar och 
svårigheter. Byrån ska även, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.8 och 6.9 i 
förordning (EG) nr 713/2009, utvärdera 
huruvida de unionsomfattande 
nätutvecklingsplanerna för prioriterade 
korridorer och områden för 
energiinfrastruktur enligt bilaga I har 
genomförts på ett konsekvent sätt.

4. Senast tre månader efter det att byrån 
mottagit årsrapporterna ska den förse 
grupperna med en konsoliderad rapport 
för de projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1 och 
2 i bilaga II, och i denna rapport utvärdera 
vilka framsteg som gjorts och i 
förekommande fall föreslå åtgärder för att 
komma till rätta med förseningar och 
svårigheter. Dessa åtgärder får omfatta 
påföljder för eventuella onödiga dröjsmål 
som orsakas av de projektansvariga.
Byrån ska även, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.8 och 6.9 i 
förordning (EG) nr 713/2009, utvärdera 
huruvida de unionsomfattande 
nätutvecklingsplanerna för prioriterade 
korridorer och områden för 
energiinfrastruktur enligt bilaga I har 
genomförts på ett konsekvent sätt.

Or. en

Motivering

Det ska även vara möjligt att ge de projektansvariga påföljder för eventuella dröjsmål som de 
orsakat.

Ändringsförslag 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen
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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 konstruktionen och idrifttagningen 
av ett projekt av gemensamt intresse av 
någon annan orsak än tvingande orsaker 
som ligger utanför den projektansvariges 
kontroll, försenas jämfört med 
genomförandeplanen gäller följande:

Or. en

(Se ändringsförslagen till strecksatserna; alla ändringar till denna punkt bör ske genom 
gemensam omröstning.)

Motivering

Hämtat från rådets förslag. Avsikten med detta ändringsförslag är att förtydliga hur den 
offentliga upphandlingen ska gå till om ett projekt försenas. I ursprungstexten fastställs inte 
hur kommissionen skulle genomföra denna process. Det är dessutom den behöriga 
myndigheten, inte kommissionen, som har kunskap och möjlighet att hitta en ny 
projektansvarig.

Ändringsförslag 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 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.

(a) I den mån de åtgärder som avses i 
artikel 22.7a, b eller c i 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2209/73/EG är tillämpliga i 
enlighet med respektive nationell 
lagstiftning ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna se till att 
investeringen genomförs.
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Or. en

(Se ändringsförslaget till inledningen av denna punkt; alla ändringar till denna punkt bör ske 
genom gemensam omröstning.)

Ändringsförslag 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 åtgärderna från de nationella 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
punkt 6a inte är tillräckliga för att se till 
att investeringen sker, eller inte är 
tillämpliga, ska den projektansvarige för 
det projektet välja en tredje part för 
finansiering och konstruktion av 
projektet. Den projektansvarige ska göra 
detta innan förseningen jämfört med 
datumet för idrifttagningen i 
genomförandeplanen överskrider två år.

Or. en

(Se ändringsförslaget till inledningen av denna punkt; alla ändringar till denna punkt bör ske 
genom gemensam omröstning.)

Ändringsförslag 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om en tredje part inte väljs i enlighet 
med led b, ska den nationella 
tillsynsmyndigheten eller medlemsstaten 
inom två månader utse en tredje part för 
finansiering eller konstruktion av 
projektet, vilken ska godkännas av den 
projektansvarige.
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Or. en

(Se ändringsförslaget till inledningen av denna punkt; alla ändringar till denna punkt bör ske 
genom gemensam omröstning.)

Ändringsförslag 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om förseningen jämfört med datumet 
för idrifttagning i genomförandeplanen 
överskrider två år och två månader får 
den berörda behöriga myndighet som 
avses i artikel 9 utlysa en 
förslagsinfordran, där alla 
projektansvariga är välkomna att lämna 
in förslag om att slutföra projektet inom 
en överenskommen tidsram. Man bör 
prioritera projektansvariga och 
investerare från den regionala gruppens 
medlemsstater i vilka respektive projekt 
håller på att utvecklas. De nationella 
tillsynsmyndigheterna får, under 
förutsättning att kommissionen ger sitt 
godkännande och vid behov, anta 
incitament utöver dem som antagits i 
enlighet med artikel 14 som del av 
förslagsinfordran.

Or. en

(Se ändringsförslaget till inledningen av denna punkt; alla ändringar till denna punkt bör ske 
genom gemensam omröstning.)

Ändringsförslag 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – led bc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Om led c eller d tillämpas, ska den 
systemansvarige på vars territorium 
investeringen görs förse den eller de 
operatörer eller den eller de investerare 
eller tredje parter som genomför projektet 
med all information som behövs för att 
genomföra investeringen, och 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.

Or. en

(Se ändringsförslaget till inledningen av denna punkt; alla ändringar till denna punkt bör ske 
genom gemensam omröstning.)

Ändringsförslag 84
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett projekt av gemensamt intresse får 
avlägsnas från den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse i enlighet med förfarandet i 
artikel 3.1 andra meningen, om

7. Ett projekt av gemensamt intresse kan 
avlägsnas från den unionsomfattande 
listan över projekt av gemensamt intresse i 
enlighet med den process som är fastställd 
i artikel 3.6a andra meningen, om:

Or. en

(Se ändringsförslag [n+X], överföring av artikel 3.1.)

Ändringsförslag 85
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led a
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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,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Att ett projekt ingår i den tioåriga nätutvecklingsplanen bör inte vara ett krav för att det ska 
klassas som ett projekt av gemensamt intresse. Grunden för urvalet av förslag av gemensamt 
intresse bör vara huruvida projekten uppfyller alla relevanta kriterier i denna förordning och 
uppvisar tillräckliga socioekonomiska fördelar ur ett EU-omfattande perspektiv, inte 
huruvida de ingår i en Entso för el-plan.

Ändringsförslag 87
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt som avlägsnas från den 
unionsomfattande förteckningen förlorar 
alla rättigheter och skyldigheter för projekt 
av gemensamt intresse som följer av denna 
förordning. Denna artikel ska inte påverka 

Projekt som avlägsnas från den 
unionsomfattande förteckningen förlorar 
alla rättigheter och skyldigheter för projekt 
av gemensamt intresse som följer av denna 
förordning. Denna artikel ska inte påverka 
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eventuellt finansiellt stöd från unionen som 
utbetalats till projektet innan beslutet om 
att avlägsna det från förteckningen 
fattades.

eventuellt finansiellt stöd från unionen som 
utbetalats till projektet innan beslutet om 
att avlägsna det från förteckningen fattades
såvida inte beslutet baserades på felaktig 
information enligt led c.

Or. en

Ändringsförslag 88
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast om energiinfrastrukturprojekt som 
går genom perifera områden och/eller 
öar, bl.a. i syfte att förse dessa områden 
med energi, förlorar sin ställning som 
projekt av gemensamt intresse bör 
emellertid infrastrukturförbindelserna 
mellan dessa områden och det europeiska 
nätet garanteras.

Or. it

Ändringsförslag 89
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 90
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja det eller de projekt som han 
eller hon utsetts till europeisk samordnare 
för samt en gränsöverskridande dialog 
mellan de projektansvariga och alla 
berörda intressenter.

(a) Främja det eller de projekt som han 
eller hon utsetts till europeisk samordnare 
för samt en gränsöverskridande dialog 
mellan de projektansvariga och alla 
berörda intressenter, till vilka regionala 
och kommunala myndigheter uttryckligen 
räknas.

Or. de

Ändringsförslag 91
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja det eller de projekt som han 
eller hon utsetts till europeisk samordnare 
för samt en gränsöverskridande dialog 
mellan de projektansvariga och alla 
berörda intressenter.

(a) Främja det eller de projekt som han 
eller hon utsetts till europeisk samordnare 
för samt en gränsöverskridande dialog 
mellan de projektansvariga, de regionala 
och lokala myndigheterna, de autonoma 
regionerna och alla berörda intressenter.

Or. it

Ändringsförslag 92
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ge råd till de projektansvariga om 
finansieringspaketet för projektet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projekt av gemensamt intresse ska 
tillerkännas största möjliga nationella 
betydelse och behandlas därefter i 
tillståndsförfaranden, i den mån och på det 
sätt sådan behandling föreskrivs i nationell 
lagstiftning för motsvarande typ av 
energiinfrastruktur.

1. Projekt av gemensamt intresse ska 
tillerkännas största möjliga nationella 
betydelse och behandlas därefter i 
tillståndsförfaranden, varvid all onödig 
byråkrati som omöjliggör ett snabbt 
genomförande måste elimineras, i den 
mån och på det sätt sådan behandling 
föreskrivs i nationell lagstiftning för 
motsvarande typ av energiinfrastruktur.

Or. pt

Ändringsförslag 94
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid antagandet av den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse ska det fastställas att det rör sig 
om projekt av allmänintresse som är 
nödvändiga i de berörda medlemsstaterna, 
och de ska erkännas som sådana av 
samtliga berörda parter.

2. Vid antagandet av den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse ska det fastställas att det rör sig 
om projekt av allmänintresse som är 
nödvändiga i de berörda medlemsstaterna, 
och de ska erkännas som sådana av 
samtliga berörda parter, till vilka 
regionala och kommunala myndigheter 
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samt de medborgare som berörs av 
åtgärderna uttryckligen räknas.

Or. de

Ändringsförslag 95
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid antagandet av den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse ska det fastställas att det rör sig 
om projekt av allmänintresse som är 
nödvändiga i de berörda medlemsstaterna, 
och de ska erkännas som sådana av 
samtliga berörda parter.

2. Vid antagandet av den unionsomfattande 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse ska det fastställas att det rör sig 
om projekt av allmänintresse i de berörda 
medlemsstaterna, och de ska erkännas som 
sådana av samtliga berörda parter, 
särskilt av regionala myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 96
Karima Delli

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

Or. en
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Ändringsförslag 97
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller de miljökonsekvenser som 
avses i artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG 
och artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG ska 
projekt av gemensamt intresse anses vara 
av allmänintresse, och får anses vara av 
”väsentligt allmänintresse”, om alla 
villkor som anges i dessa direktiv är 
uppfyllda.

utgår

Or. en

Motivering

Detta stycke utgår eftersom det är överflödigt.

Ändringsförslag 98
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionens yttrande krävs i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG ska 
kommissionen och den behöriga myndighet 
som avses i artikel 9 se till att beslutet om 
ett projekts ”väsentliga allmänintresse” 
fattas inom den tidsfrist som anges i 
artikel 11.1.

Om kommissionens yttrande krävs i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG ska 
kommissionen och den behöriga myndighet 
som avses i artikel 9 sträva efter att se till 
att beslutet om ett projekts ”väsentliga 
allmänintresse” fattas inom den tidsfrist 
som anges i artikel 11.1.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Integrerat schema: Det övergripande 
beslutet från den behöriga myndigheten är 
det enda rättsligt bindande beslutet efter 
det formella tillståndsförfarandet. Om 
andra myndigheter berörs av projektet kan
dessa, i enlighet med nationell lagstiftning, 
lämna sina yttranden som bidrag till 
förfarandet, och dessa yttranden ska 
beaktas av den behöriga myndigheten.

(a) Integrerat schema: Det övergripande 
beslutet från den behöriga myndigheten är 
det enda rättsligt bindande beslutet efter 
det formella tillståndsförfarandet. Om 
andra myndigheter berörs av projektet ska
dessa, i enlighet med nationell lagstiftning, 
lämna sina yttranden som bidrag till 
förfarandet, och dessa yttranden ska 
beaktas av den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 100
Karima Delli

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 

(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 efterföljande nya analyser visar att 
den myndigheten inte har styrkt beslutet 
med tillräckliga belägg. Den behöriga 
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tillämpliga krav i internationell lagstiftning 
och unionslagstiftningen respekteras och 
ska vederbörligen motivera sitt beslut.

myndigheten ska se till att tillämpliga krav 
i internationell lagstiftning och 
unionslagstiftningen respekteras och ska 
vederbörligen motivera sitt beslut samt 
göra beslutet och motiveringen, inklusive 
relevanta belägg, tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 101
Lena Kolarska-Bobińska

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 sträva efter att se till 
att överklaganden som avser sakfel eller 
formella fel i ett övergripande beslut 
handläggs så effektivt som möjligt och 
prioriteras i de administrativa eller 
rättsliga systemen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast tre månader efter det att 
tillståndsprocessen inletts i enlighet med 
artikel 11.1 a ska den projektansvarige 
utarbeta ett koncept för allmänhetens 
medverkan och lämna in det till den 
behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten ska begära in ändringar eller 
godkänna konceptet för allmänhetens 
medverkan inom en månad. Konceptet ska 

3. Senast tre månader efter det att 
tillståndsprocessen inletts i enlighet med 
artikel 11.1 a ska den projektansvarige 
utarbeta ett koncept för allmänhetens 
medverkan och lämna in det till den 
behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten ska begära in ändringar eller 
godkänna konceptet för allmänhetens 
medverkan inom en månad. Konceptet ska 
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minst innehålla den information som anges 
i punkt 3 i bilaga VI.

minst innehålla den information som anges 
i punkt 3 i bilaga VI. Den projektansvarige 
ska informera den behöriga myndigheten 
om alla väsentliga ändringar av ett 
godkänt koncept, och myndigheten kan 
begära ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 103
Karima Delli

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 vederbörlig 
hänsyn till dessa resultat när den fattar det 
övergripande beslutet.

4. Den projektansvarige eller, om detta 
föreskrivs i nationell lagstiftning, den 
behöriga myndigheten ska genomföra 
minst två offentliga samråd innan ansökan 
skickas in till den behöriga myndigheten i 
enlighet med artikel 11.1 a. Det 
första samrådet ska äga rum inom de 
första sex månaderna av förfarandet före 
ansökan. Syftet med det offentliga 
samrådet är att informera de intressenter 
som avses i punkt 2 a i bilaga VI om 
projektet samt att fastställa den 
lämpligaste platsen eller sträckningen, de 
olika tekniska alternativen 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 
vederbörlig hänsyn till dessa resultat när
den fattar det övergripande beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om ett projekt kan antas få betydande 
skadliga gränsöverskridande verkningar i 
en eller flera angränsande medlemsstater 
och artikel 7 i direktiv 85/33/EEG samt
Esbokonventionen är tillämpliga, ska 
information om detta göras tillgänglig för 
den behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna ska meddela 
huruvida den önskar delta i de offentliga 
samråden.

6. Om ett projekt kan antas få betydande 
skadliga gränsöverskridande verkningar i 
en eller flera angränsande medlemsstater 
och artikel 7 i direktiv 2001/42/EG, 
artikel 7 i direktiv 85/337/EEG eller
Esbokonventionen är tillämpliga, ska 
information om detta göras tillgänglig för 
den behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten i den eller de 
angränsande medlemsstaterna ska meddela 
huruvida den önskar delta i de offentliga 
samråden.

Or. en

Ändringsförslag 105
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De projektansvariga ska dessutom 
offentliggöra relevant information genom 
andra lämpliga informationsmedel som 
allmänheten har obehindrad tillgång till.

De projektansvariga ska dessutom 
offentliggöra relevant information genom 
andra lämpliga informationsmedel som 
allmänheten har obehindrad tillgång till.
Detta ska, med hänsyn till lagstiftningen i 
den berörda medlemsstaten, omfatta 
publicering i de distributionsmässigt 
största tidningarna i regioner och städer 
inom projektets eventuella sträckningar, i 
enlighet med punkt 4a i bilaga VI.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 107
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast en månad efter 
tillståndsprocessens startdatum i enlighet 
med punkt 1 a ska den behöriga 
myndigheten, i nära samarbete med övriga 
berörda myndigheter, fastställa hur 
omfattande material och hur detaljerad 

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

information den projektansvarige ska 
skicka in i sin ansökan om ett övergripande 
beslut. När detta fastställs ska den 
checklista som avses i punkt 1 e i bilaga VI 
tjäna som utgångspunkt. För detta 
ändamål ska det anordnas minst ett möte 
mellan den behöriga myndigheten och den 
projektansvarige samt övriga berörda 
myndigheter och intressenter. En 
detaljerad beskrivning av ansökan, som 
ska innehålla resultaten av detta möte, ska 
skickas till den projektansvarige och göras 
tillgänglig för allmänheten senast en 
månad efter mötet.

Or. it

Ändringsförslag 108
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Myndigheter, intressenter och 
allmänhet som sannolikt berörs.

(b) Nationella och regionala myndigheter, 
intressenter och allmänhet som sannolikt 
berörs.

Or. pt

Ändringsförslag 109
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Myndigheter, intressenter och 
allmänhet som sannolikt berörs.

(b) Myndigheter, intressenter och 
allmänhet som måste involveras.

Or. it
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Ändringsförslag 110
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Myndigheter, intressenter och 
allmänhet som sannolikt berörs.

(b) Relevanta regionala myndigheter, 
intressenter och allmänhet som sannolikt 
berörs.

Or. bg

Ändringsförslag 111
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förfarandets olika etapper och deras 
längd.

(c) Förfarandets olika etapper, deras längd 
och tillhörande investering.

Or. pt

Ändringsförslag 112
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

med den behöriga myndigheten för att 
hålla tidsfristerna och följa det detaljerade 
schemat i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 113
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast en månad efter det att den
behöriga myndigheten har mottagit 
ansökan ska den vid behov begära in 
ytterligare information från den 
projektansvarige, dock bara i sådana 
frågor som tas upp i den detaljerade 
beskrivningen av ansökan. Senast en 
månad efter det att den behöriga 
myndigheten har mottagit den fullständiga 
ansökan ska den godta den skriftligen. 
Därefter får ytterligare information 
begäras in endast om det motiveras av nya 
omständigheter och förklaras på 
vederbörligt sätt av den behöriga 
myndigheten.

5. Senast en månad efter det att de
behöriga myndigheterna, inbegripet 
regionala myndigheter, har mottagit 
ansökan ska de vid behov begära in 
ytterligare information från den 
projektansvarige, som kan avse detaljerad 
information om sådana frågor som inte 
nödvändigtvis tas upp i den detaljerade 
beskrivningen av ansökan. Senast en 
månad efter det att den behöriga 
myndigheten har mottagit den fullständiga 
ansökan ska den godta den skriftligen. 
Därefter får ytterligare information 
begäras in endast om det motiveras av nya 
omständigheter och förklaras på 
vederbörligt sätt av den behöriga 
myndigheten.

Or. it

Ändringsförslag 114
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 

1. Investeringskostnaderna för ett projekt 
av gemensamt intresse som faller under 
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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.

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 (med vederbörlig 
hänsyn tagen till de långsiktiga negativa 
effekter som orsakas av servitut), och ska 
finansieras av nätanvändarna genom 
avgifter för nättillträde.

Or. it

Ändringsförslag 115
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En analys av investeringarnas 
konsekvenser i varje region som omfattas 
av projektet, med uppgifter om hur 
infrastrukturen kommer att bidra till en 
ökning av regionens konkurrenskraft.

Or. pt

Ändringsförslag 116
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter antagandet av den första 
tioåriga nätutvecklingsplanen i enlighet 
med artikel 12.7 ska led a omfatta en 
uppdaterad version av Entsos 
kostnadsnyttoanalys, baserad på den 
utveckling som har skett sedan 
offentliggörandet. De projektansvariga 
får även inkludera sina kommentarer till 
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resultaten av Entsos kostnadsnyttoanalys 
eller ytterligare uppgifter som inte täcks 
av Enzos analys.

Or. en

Ändringsförslag 117
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 118
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) regler för medgivande av extra 
avkastning på det kapital som investerats i 
projektet, eller

utgår

Or. it

Ändringsförslag 119
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) alla andra åtgärder som anses 
nödvändiga och lämpliga.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 120
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 121
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är ologiskt att inte låta oljeledningar omfattas av finansiellt stöd.

Ändringsförslag 123
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 124
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. bg

Ändringsförslag 125
Karima Delli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projekt som på ett ändamålsenligt sätt 
bidrar till energieffektivitet och 
integrering av distribuerad förnybar 
energiproduktion ska motta minst 
två tredjedelar av det finansiella stöd som 
finns tillgängligt för 
energiinfrastrukturprojekt.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 16 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) På vilket sätt de regionala 
myndigheterna kommer att involveras i 
projektgenomförandet, med särskild 
betoning på deras aktiva deltagande i de 
skeden då investeringarna genomförs i 
regionerna ifråga.

Or. pt

Ändringsförslag 127
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om den aktuella 
förteckningen över prioriterade projekt, 
översyn av faserna i beslutsprocessen, 
datum och dagordningar för de regionala 
gruppernas möten, samt efterföljande 
offentliggörande av protokoll och 
eventuella beslut, ska göras tillgängliga 
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 128
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Allmän, regelbundet uppdaterad 
information, bland annat geografiska 
uppgifter (bl.a. GIS-utskrifter), kartor och 
socioekonomiska uppgifter för berörda 
områden (särskilt demografiska 
uppgifter), för varje projekt av gemensamt 
intresse.

Or. it

Ändringsförslag 129
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 17 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De belopp som anslagits och betalats 
ut för varje projekt av gemensamt intresse 
för EU. 

Or. pt

Ändringsförslag 130
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 17 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Formen för hur de regionala 
myndigheterna kommer att involveras i 
projektgenomförandet, med särskild 
betoning på deras aktiva deltagande i de 
skeden då investeringarna genomförs i 
regionerna i fråga.

Or. pt
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Ändringsförslag 131
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 17 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Utvecklingen av genomförda 
investeringar och eventuella hinder för 
projekten av gemensamt intresse som gör 
det omöjligt att genomföra projektet som 
planerat inom de tidsfrister som 
överenskommits med behöriga 
myndigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 132
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Sammanlänkningar för el i nord-sydlig 
riktning i västra Europa:
sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna i regionen och med 
tredjeländer i Medelhavsområdet eller 
projekt som genomförts av de yttersta 
randområdena, särskilt för att integrera el 
från förnybara energikällor.

Or. pt

Ändringsförslag 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 134
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Sammanlänkningar i de yttersta 
randområdena (Posei el för de yttersta 
randområdena): förbättring av energins 
hållbarhet och effektivitet, särskilt för att 
integrera el från förnybara energikällor.
Berörda medlemsstater: alla 
medlemsstater med yttersta randområden.

Or. pt

Ändringsförslag 135
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Naturgaskorridoren i de yttersta 
randområdena (Posei gas för de yttersta 
randområdena): infrastruktur vars syfte 
är att förenkla överföringen av naturgas i 
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de yttersta randområdena, för ökad 
diversifiering av gasförsörjningen.
Berörda medlemsstater: alla 
medlemsstater med yttersta randområden.

Or. pt

Ändringsförslag 136
Karima Delli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 137
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 138
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Bilaga I – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. OPTIMERING AV ÖARNAS 
ENERGISYSTEM

Or. pt

Ändringsförslag 139
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Omställbara pumplagringssystem 
som är knutna till utvinningen av 
geotermisk energi, särskilt i öarnas 
isolerade system.

Or. pt

Ändringsförslag 140
Michael Theurer

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 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, 

(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 i de regionala och 
kommunala myndigheterna som fullgör 
sin skyldighet att samarbeta på regional 
nivå i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 2009/72/EG och artikel 12 i 
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projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt
kommissionen, byrån och Entso för el.

förordning (EG) nr 714/2009, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.

Or. de

Ändringsförslag 141
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 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 (inbegripet regioner och 
autonoma regioner som är involverade i 
projektet), nationella tillsynsmyndigheter,
systemansvariga för överföringssystem som 
fullgör sin skyldighet att samarbeta på 
regional nivå i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 2009/72/EG och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 714/2009, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.

Or. it

Ändringsförslag 142
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 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 

(1) Vid elprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
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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.

tillsynsmyndigheter, lokala och regionala 
myndigheter, 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 och andra berörda 
intressenter, bland annat producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
leverantörer, miljöorganisationer och 
konsumentorganisationer, som berörs av 
någon av prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för el.

Or. en

Ändringsförslag 143
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 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 (inbegripet regioner och 
autonoma regioner som är involverade i 
projektet), nationella tillsynsmyndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem som 
fullgör sin skyldighet att samarbeta på 
regional nivå i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2009/73/EG och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 715/2009, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för gas.

Or. it

Ändringsförslag 144
Karima Delli
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 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, lokala och regionala 
myndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem som fullgör sin 
skyldighet att samarbeta på regional nivå i 
enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2009/73/EG och artikel 12 i 
förordning (EG) nr 715/2009, 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för gas.

Or. en

Ändringsförslag 145
Giommaria Uggias

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

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 (inbegripet regioner och 
autonoma regioner som är involverade i 
projektet), 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.
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Or. it

Ändringsförslag 146
Karima Delli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) De projektansvariga och byrån får, 
samtidigt som de åtnjuter samma 
rättigheter som medlemmarna i en grupp, 
inte inneha rösträtt och får endast 
närvara vid det slutliga antagandet av den 
föreslagna förteckningen i enlighet med 
artikel 3.4 som observatörer.

Or. en

Ändringsförslag 148
Karima Delli
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Varje grupp ska, i enlighet med vad 
som anses lämpligt för att genomföra den 
relevanta prioriteringen i bilaga I, bjuda in 
företrädare för nationella förvaltningar, 
tillsynsmyndigheter, projektansvariga, 
systemansvariga för överföringssystem 
från kandidatländer och från potentiella 
kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete.

(3) Varje grupp ska, i enlighet med vad 
som anses lämpligt för att genomföra den 
relevanta prioriteringen i bilaga I, bjuda in 
företrädare för nationella förvaltningar, 
tillsynsmyndigheter, projektansvariga, 
miljöskyddsorganisationer,
systemansvariga för överföringssystem 
från kandidatländer och från potentiella 
kandidatländer, medlemsländer i EES och 
Efta, företrädare för energigemenskapens 
institutioner och organ, länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken samt länder med vilka 
unionen har inlett särskilt 
energisamarbete.

Or. en

Ändringsförslag 149
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Varje grupp ska samråda med de 
organisationer som företräder berörda 
intressenter, bland annat producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
leverantörer, konsumenter och 
miljöskyddsorganisationer. Gruppen ska
organisera möten eller samråd när det är 
relevant för utförandet av dess uppgifter.
Gruppen ska regelbundet och utförligt 
informera allmänheten om läget i och 
resultatet av dess överläggningar och 
organisera en utfrågning eller ett samråd 
innan den överlämnar sitt förslag till 
förteckning i enlighet med artikel 3.4.
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Or. en

Ändringsförslag 150
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Varje grupp ska samråda med de 
organisationer som företräder berörda 
intressenter, bland annat producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
leverantörer, konsumenter och, för de 
uppgifter som avses i artikel 3.2, 
miljöskyddsorganisationer. Gruppen får 
organisera möten eller samråd när det är 
relevant för utförandet av dess uppgifter.

Or. en

Motivering

Felaktighet i texten.

Ändringsförslag 151
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Felaktighet i texten.

Ändringsförslag 152
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Att ett projekt ingår i den tioåriga nätutvecklingsplanen bör inte vara ett krav för att det ska 
klassas som ett projekt av gemensamt intresse. Grunden för urvalet av förslag av gemensamt 
intresse bör vara huruvida projekten uppfyller alla relevanta kriterier i denna förordning och 
uppvisar tillräckliga socioekonomiska fördelar ur ett EU-omfattande perspektiv, inte 
huruvida de ingår i en Entso för el-plan.

Ändringsförslag 153
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överföring av el: projektet innebär att 
nätets överföringskapacitet vid 
medlemsstatens gräns mot en eller flera 
andra medlemsstater eller vid något annat 
viktigt gränssnitt i samma 

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

gränssnitt i samma överföringskorridor 
ändras med minst 500 MW jämfört med om 
projektet inte tagits i drift.

Or. pt

Ändringsförslag 154
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Överföring av gas: projektet avser 
investeringar i kapacitet för omvända 
flöden eller ändrar förmågan att överföra 
gas över medlemsstatens gränser med 
åtminstone 10 % jämfört med situationen 
innan projektet togs i drift.

(c) Överföring av gas: projektet avser 
investeringar i kapacitet för omvända 
flöden eller ändrar förmågan att överföra 
gas över medlemsstatens gränser med 
åtminstone 10 % jämfört med situationen 
innan projektet togs i drift, eller 
investeringar som görs i ett yttersta 
randområde.

Or. pt

Ändringsförslag 155
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 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 direkt eller indirekt 
leverera till minst två medlemsstater eller 
ett yttersta randområde eller att uppfylla 
infrastrukturstandarden (N 1 regeln) på 
regional nivå i enlighet med artikel 6.3 i 
förordning (EU) nr 994/2010.

Or. pt
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Ändringsförslag 156
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Smarta energinät: Projektet avser 
utrustning och anläggningar på 
högspännings- och medelspänningsnivå 
med en spänning på 10 Kv eller mer. Det 
inbegriper systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem från 
minst två medlemsstater eller ett yttersta 
randområde 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. pt

Ändringsförslag 157
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

extrema väderhändelser och deras 
inverkan på infrastrukturens 
motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 158
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Hållbarhet ska mätas genom 
bedömning av elnätsinfrastrukturens 
miljökonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 159
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 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) Hållbarheten ska mätas som ett 
projekts bidrag till utsläppsminskning, för 
att stödja reserv av förnybar
energiproduktion, eller elkraft-till-gas och 
biogastransport, med beaktande av 
förväntade förändringar i extrema 
väderhändelser.

Or. en

Ändringsförslag 160
Karima Delli
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Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 161
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Hållbarhet ska bedömas på grundval 
av miljöprestanda och effektivitet vid 
överföring och infrastrukturens 
miljökonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 162
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga V – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 163
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 164
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga V – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Kostnadsnyttoanalysen ska åtminstone 
beakta följande kostnader: 
kapitalomkostnader, drifts- och 
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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.

underhållskostnader under projektets 
tekniska livscykel samt kostnader för 
avveckling och avfallshantering, samt 
andra externa miljöeffekter. Metoden ska 
ge vägledning om diskonteringsräntor som 
ska användas för beräkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 165
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Felaktighet i texten.

Ändringsförslag 166
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Framtida kostnader för nya 
produktions- och överföringsinvesteringar 
under projektets tekniska livscykel.

(c) Framtida kostnader för nya 
produktions- och överföringsinvesteringar 
under projektets tekniska livscykel med 
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framtida kostnadsberäkningar som bygger 
på ett framgångsrikt genomförande av 
unionens mål för och utveckling mot 
minskad kolanvändning i energisystemet.

Or. en

Ändringsförslag 167
Karima Delli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Nettoförluster eller nettovinster av 
ekosystemtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 168
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga V – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska utbyta sådan 
information som krävs för utarbetandet av 
metoden, bland annat relevanta nät- och 
marknadsmodeller. Alla systemansvariga 
för överförings- och distributionssystem 
som samlar in information åt andra 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska vidarebefordra 
resultaten från datainsamlingen till de 
deltagande systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem. För 
den gemensamma modell för el- och 
gasmarknaderna respektive el- och 
gasnäten som avses i artikel 12.8 ska de 
inmatningsdata som avses i punkt 1 

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

omfatta åren n+10, n+20, n+30 och n+40,
och modellen ska omfatta en fullständig 
bedömning av de ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade konsekvenserna, särskilt 
genom att inbegripa externa kostnader, 
exempelvis sådana som har att göra med 
nettoförluster eller nettovinster av 
ekosystemtjänster, utsläpp av växthusgaser 
och konventionella luftföroreningar eller 
med försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 170
Michael Theurer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 171
Karima Delli

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 172
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) planerade åtgärder, (b) planerade åtgärder, inklusive förslag 
på allmänna platser och datum för 
särskilda möten,

Or. en

Ändringsförslag 173
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) De särskilda mötena som avses i 
punkt 4c i denna bilaga ska äga rum på 
en plats och vid en tidpunkt då flest antal 
intressenter kan delta. Den behöriga 
myndigheten får begära att de 
projektansvariga gör det enklare för 
intressenter, som annars inte skulle 
kunna delta på grund av ekonomiska eller 
andra orsaker, att närvara.

Or. en


