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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och uppskattar dess omfattande reglering 
av transeuropeiska energiinfrastrukturprojekt, i synnerhet projekt av gemensamt intresse.
Föredraganden välkomnar särskilt de åtgärder som syftar till att effektivisera och påskynda 
genomförandet av tillståndsförfaranden, och anser att sådana åtgärder så långt det är möjligt 
även ska vidtas i syfte att utveckla energiinfrastrukturprojekt som inte är gränsöverskridande.

I betänkandet betonas energiinfrastrukturens regionala dimension, i synnerhet med tanke på 
dess direkta konsekvenser för medborgarna, som oftast inte uppvägs på ett tillfredsställande 
sätt av projektets förväntade positiva resultat i form av energisäkerhet, hållbarhet eller effektiv 
infrastruktur. Därför bör man lyfta fram de regionala myndigheternas roll i vissa skeden av 
tillståndsförfarandet, så att de som berörs mest får en chans att påverka beslutsprocessen.
Dessutom bör det finnas ett enhetligt förfarande på EU-nivå för relevanta offentliga samråd.

I förslaget bör det också finnas en jämvikt mellan kriterierna om kostnadseffektivitet, som är 
viktiga för de privata entreprenörer som i slutändan ska finansiera, utveckla och förvalta 
energiinfrastrukturen och kraven på tillhandahållande av finansiellt stöd från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa. När det gäller det finansiella stödet har ändringsförslag lagts fram för 
att fastställa under vilka omständigheter det gemensamma intresset och konsumenternas nytta 
motiverar ytterligare finansiering utan att det strider mot konkurrensprincipen.

Föredraganden föreslår också att gasinfrastrukturprojekten ska behandlas på ett mer 
omfattande sätt, genom att man inkluderar alla deras nödvändiga beståndsdelar i 
förteckningen över stödberättigade projekt i syfte att uppnå teknisk överensstämmelse och 
bidra till att de viktiga gaskorridorerna fungerar smidigt över hela Europa.

Föredraganden anser att enkla förfaranden i kombination med intressenternas deltagande bör 
vara de vägledande principerna vid utvecklingen av en transeuropeisk energiinfrastruktur.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 

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

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 
tillväxt för alla och medför fördelar för 
hela unionen när det gäller 
konkurrenskraft samt ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning. För att 
dessa mål ska uppnås förespråkas i detta 
förslag att samråd med de berörda 
regionala myndigheterna ska anordnas i 
det relevanta skedet av 
tillståndsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Medlemsstaterna uppmanas 
dessutom att tillämpa bestämmelserna i 
tillståndsförfarandet för projekt av 
gemensamt intresse på andra 
energiinfrastrukturprojekt i de fall det är 
lämpligt.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillämpa EU:s bästa praxis även på andra projekt för att 
göra den nödvändiga infrastrukturen mer effektiv, förhindra överbelastning och undvika 
införandet av ett tudelat system.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. energiinfrastruktur: all fysisk utrustning 
som är utformad för att överföra och 
distribuera el eller gas, transportera olja 
eller koldioxid eller lagra el eller gas, eller 
anläggningar för mottagning, lagring, 
förångning eller dekompression av 
flytande naturgas, och som är belägen i 
unionen eller kopplar samman unionen och 
ett eller flera tredjeländer,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Energisystemomfattande 
kostnadsnyttoanalys: en samlad 
utvärdering på EU-nivå som ligger till 
grund för urvalet av projekt av 
gemensamt intresse i enlighet med målen 
för den tioåriga nätverksutvecklingsplan 
som avses i artikel 8 i förordning 
(EG) 715/2009.

Or. en

Motivering

I förordningen hänvisas till olika kostnadsnyttoanalyser, analyser och utvärderingar. Detta 
behöver bli tydligare, och en definition verkar nödvändig. Kostnadsnyttoanalysen bör utföras 
för de samlade projekten på EU-nivå och inte för enskilda projekt.
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Gasinfrastrukturprojekt bygger på fasta åtaganden, t.ex. från marknadsparter som ett resultat 
av marknadstestning eller från nationella tillsynsmyndigheter. För dessa projekt, som redan 
bygger på fasta åtaganden, skulle en kostnadsnyttoanalys för enskilda projekt i stor 
utsträckning medföra dubbelarbete.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– försörjningstrygghet,

Or. en

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– integration av planerade 
elkraftsanläggningar i nätet, med särskild 
betoning på förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om idrifttagningen av ett projekt av 
gemensamt intresse utan giltigt skäl, 
förutom tvingande orsaker som står 
utanför den projektansvarigas kontroll,  
försenas med mer än två år jämfört med 
genomförandeplanen gäller följande:
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Or. en

Ändringsförslag 8

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, i synnerhet av de 
relevanta regionala myndigheter som 
berörs av sådana projekt.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Myndigheter, intressenter och 
allmänhet som sannolikt berörs, med 
särskild betoning på fastställandet av de 
relevanta regionala myndigheter som ska 
rådfrågas.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

energikonsumenternas beräknade 
kostnader i framtiden, se till att lämpliga 
incitament ges till det projektet vid 
tillämpning av artikel 37.8 i 
direktiv 2009/72/EG, artikel 41.8 i 
direktiv 2009/73/EG, artikel 14 i 
förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 
13 i förordning (EG) nr 715/2009.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) alla andra åtgärder som anses 
nödvändiga och lämpliga, bland annat för 
att begränsa risken för högre 
driftskostnader för genomförda 
energiinfrastrukturprojekt.

Or. en

Motivering

För att underlätta investeringsprocessen för privata entreprenörer som deltar i utvecklingen 
av energiinfrastrukturprojekt bör förteckningen över tillgängliga incitament inte vara 
begränsad till de incitament som anges i artikel 14.3, utan även omfatta risken för att de 
beräknade driftskostnaderna ökar efter det att infrastrukturprojekten genomförts.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d och 
punkt 2 i bilaga II, med undantag för 
pumpkraftverksprojekt, ska även vara 
berättigade till unionens finansiella stöd i 

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 
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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.

form av bidrag, lån eller säkerhet för lån,
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

De två första kriterierna för projekt av gemensamt intresse som anges i artikel 15.2 är redan 
tillräckligt komplexa för att möjliggöra ett rättvist och rimligt urval. Därför bör erhållande av 
ett beslut om gränsöverskridande kostnadsallokering inte vara ett obligatoriskt kriterium.

Ändringsförslag 14

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 
försörjningstrygghet, solidaritet, sociala 
effekter eller innovation.

Or. en

Motivering

De två första kriterierna för projekt av gemensamt intresse som anges i artikel 15.2 är redan 
tillräckligt komplexa för att möjliggöra ett rättvist och rimligt urval. Därför bör erhållande av 
ett beslut om gränsöverskridande kostnadsallokering inte vara ett obligatoriskt kriterium.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De två första kriterierna för projekt av gemensamt intresse som anges i artikel 15.2 är redan 
tillräckligt komplexa för att möjliggöra ett rättvist och rimligt urval. Därför bör erhållande av 
ett beslut om gränsöverskridande kostnadsallokering inte vara ett obligatoriskt kriterium.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 17 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Länkar till projektens webbplatser 
som upprättats av de projektansvariga.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Definitionen av vissa gaskorridorer måste omformuleras så att den omfattar all form av 
infrastruktur (underjordiska lagringsanläggningar och terminaler för flytande naturgas 
behandlas också i denna förordning) och är neutralt formulerad. På ett mer allmänt plan är 
det viktigt att man inte utesluter investeringar som kan behövas för gränsöverskridande 
kapacitetsuppbyggnad, t.ex. för att göra systemen mer flexibla.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Definitionen av vissa gaskorridorer måste omformuleras så att den omfattar all form av 
infrastruktur (underjordiska lagringsanläggningar och terminaler för flytande naturgas 
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behandlas också i denna förordning) och är neutralt formulerad. På ett mer allmänt plan är 
det viktigt att man inte utesluter investeringar som kan behövas för gränsöverskridande 
kapacitetsuppbyggnad, t.ex. för att göra systemen mer flexibla.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Definitionen av vissa gaskorridorer måste omformuleras så att den omfattar all form av 
infrastruktur (underjordiska lagringsanläggningar och terminaler för flytande naturgas 
behandlas också i denna förordning) och är neutralt formulerad. På ett mer allmänt plan är 
det viktigt att man inte utesluter investeringar som kan behövas för gränsöverskridande 
kapacitetsuppbyggnad, t.ex. för att göra systemen mer flexibla.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid elprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 1 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, systemansvariga för 
överföringssystem som fullgör sin 

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

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 som 
berörs av någon av prioriteringarna i 
bilaga I samt kommissionen, byrån och 
Entso för el.

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid gasprojekt som faller under 
kategorierna i punkt 2 i bilaga II ska varje 
grupp bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter, de berörda 
medlemsstaternas relevanta 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, samtliga berörda 
infrastrukturoperatörer och de 
organisationer som företräder dem 
projektansvariga som berörs av någon av 
prioriteringarna i bilaga I samt 
kommissionen, byrån och Entso för gas.

Or. en

Motivering

Den föreslagna förordningen bör framhålla den funktion som terminaler för flytande 
naturgas och underjordiska lagringsanläggningar fyller när det gäller att öka flexibiliteten på 
den inhemska energimarknaden. I enlighet med detta bör operatörer av lagringsanläggningar 
och terminaler för flytande naturgas få officiell status som intressenter i urvalsprocessen för 
projekt av gemensamt intresse och i kostnadsnyttoanalysen. Därför bör dessa 
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infrastrukturoperatörer och de organisationer som företräder dem ha officiell status som 
intressenter i samarbetsgruppernas sammansättning, eftersom dessa grupper företräder 
operatörer av lagringsanläggningar och terminaler för flytande naturgas som dessutom är 
initiativtagare till projekt.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

För enhetlighetens skull bör LNG-terminaler inkluderas, eftersom de även nämns i punkt 2 i 
bilaga II.

Ändringsförslag 26

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 och regionala
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


