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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Stora ansträngningar krävs för att modernisera och utvidga inte bara Europas transportsystem, 
utan också dess energiinfrastruktur, i syfte att uppnå unionens energipolitiska mål vad gäller 
konkurrenskraft, hållbar utveckling och försörjningstrygghet1, samt för att fullborda den inre 
energimarknaden, som kommer att gynna EU:s transportsektor. Kommissionens förslag 
inriktar sig särskilt på att upprätta lämpliga förfaranden och bestämmelserna för detta.

Redan 20102 ville kommissionen se en ny EU-politik för energiinfrastruktur för att samordna 
och optimera utvecklingen av energinätet samtidigt som behovet av att ersätta den nuvarande 
politiken för transeuropeiska energinät (TEN-E) med ett effektivare regelverk betonades, med 
hänsyn till solidariteten mellan medlemsstaterna.

Kommissionen antog i juni 2011 meddelandet om nästa fleråriga budgetram (2014–2020)3, 
som föreslår skapandet av en fond för ett sammanlänkat Europa som förfogar över en enda 
finansieringskälla med 40 miljarder euro för att främja fullbordandet av prioriterade 
energiinfrastrukturer, transportinfrastrukturer och digitala infrastrukturer, varav 
9,1 miljarder euro är öronmärkta för energi.

Vad gäller de befogenheter som rör utskottet för transport och turism vill vi betona nyttan av 
att skapa synergieffekter när EU:s projekt för transportinfrastruktur (genom TEN-T) och 
energiinfrastruktur genomförs, att där så är möjligt samordna transport- och 
energiinfrastrukturprojekt och att rationalisera administrativa förfaranden, tillståndsgivning 
och miljöskyddsförfaranden för gemensamma energi- och transportkorridorer.

Andra transportrelaterade aspekter i förslaget har att göra med hur olja, gas och el fraktas till 
och inom EU: särskilt olja och gas transporteras även på vatten, väg och järnväg och här kan 
en ändrad transportpolitik göra verklig skillnad. 

80 procent av importerad råolja fraktas till EU med tankfartyg. En viktig aspekt av 
oljetransportnätverket inom unionen är att Västeuropa är anslutet via oljeledningar till stora 
europeiska hamnar, medan de flesta raffinaderierna i Central- och Östeuropa (EU-12) förses 
via oljeledningen Druzjba från Ryssland (ungefär 60 miljoner ton per år) och anslutningarna 
mellan det västra och östra nätverket är begränsade. Orsaken är att oljeledningsinfrastrukturen 
i öst planerades och byggdes under kalla kriget. Dessutom förväntas efterfrågan på olja i 
dessa länder, till skillnad från EU–15, öka med 7,8 procent mellan 2010 och 2020, och oljan 
kommer generellt fortsätta att spela en viktig roll i EU:s energimix efter detta datum. Detta 
sätter press på utvecklingen av en oljeledningsinfrastruktur som säkerställer 
försörjningstryggheten i Central- och Östeuropa.

Oljetransporter medför stora miljörisker. Om det skulle inträffa större avbrott i försörjningen i 
Druzjba-systemet skulle de begränsade försörjningsmöjligheterna leda till en kraftig ökning i 

                                               
1 Europeiska rådets slutsatser, 4 februari 2011.
2 Se COM(2010)0677.
3 Se COM(2011)0500/I slutlig och COM(2011)0500/II slutlig (Policybeskrivningar).
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tankfartygstrafiken i den miljökänsliga Östersjöregionen, Svarta havet och de turkiska sunden, 
vilket skulle orsaka stora bekymmer rörande den potentiella risken för olyckor och 
oljeutsläpp. Varje månad passerar 3 500–5 000 fartyg Östersjöns vatten. Upp till 25 procent 
av dessa fartyg är tankfartyg som årligen fraktar ungefär 170 miljoner ton olja. Vid sidan av 
lägre risk för oljeutsläpp skulle en minskad tankfartygstrafik också sänka koldioxid- och 
kväveoxidutsläppen. 

Naturgas spelar också en viktig roll för EU:s energitransporter eftersom det är en hållbar 
energikälla med låga utsläpp som ger ren energi för elproduktion (särskilt kraftvärme), som 
enkelt kan överföras till transportbehov. Den kan direkt bidra till målen för ”ren transport” när 
den används som bränsle (flytande och komprimerad naturgas). Samtidigt förlitar sig EU till 
stor del på naturgasimporter, vilka är mycket infrastrukturberoende.

En växande energiefterfrågan skulle kunna tillgodoses genom ökad användning av flytande 
och komprimerad naturgas. Följaktligen borde vi utnyttja nuvarande och planerade 
energiinfrastrukturnätverk bättre och mer effektivt. 

För att kunna fullfölja den inre gasmarknaden borde EU ha en lämplig infrastruktur för 
naturgas. Nya överföringskapaciteter för försörjning, sammanlänkningar mellan 
medlemsstater, men också nya anläggningar för lagring och återförgasning måste utvecklas. 
Åtgärder måste vidtas för att ta itu med de nuvarande investeringsluckorna, samtidigt som 
nationella överföringsnät måste förbättras och utvecklas. De nya riktlinjerna bör även omfatta 
frågan om energiöar och bristande sammanlänkning mellan nationella naturgasmarknaderna, 
som vi kan se i Östersjöregionen och i Central- och Östeuropa.

Förslag

Mot bakgrund av ovanstående föreslås det att man inriktar sig på att 

1. främja synergieffekter mellan EU-infrastrukturprojekt på områdena transport och energi, 
bland annat genom att uppmuntra behöriga myndigheter att godkänna gemensamma 
tillstånd, inte minst på miljöområdet,

2. ytterligare utveckla det nuvarande rörledningsnätet i EU för att förbättra 
sammanlänkningarna mellan EU–12 och EU–15, samt att säkerställa trygg oljeförsörjning 
i EU–12-regionen, 

3. minska den potentiella risken för miljökatastrofer orsakade av tankfartygstrafiken, 

4. främja regionala LNG-terminaler (för flytande naturgas), med särskild hänsyn till 
fartygsbunkring och järnvägs- och lastbilstransporter, 

5. främja naturgasen som en hållbar energikälla, 

6. sträva efter marknadsintegration och sätta stopp för isoleringen av energimarknaderna,

7. stödja EU:s mål för sunda och flexibla nationella överföringsnät.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) På grund av de yttersta 
randområdenas geomorfologiska 
förhållanden och geografiska läge bör
hänsyn tas till den utmaning som deras 
energiautonomi och energitrygghet utgör,
i synnerhet vid identifiering av projekt av 
gemensamt intresse. Dessa regioner 
erbjuder nämligen särskilt lämpliga 
platser för den utbyggnad av energi från 
förnybara källor som krävs för att EU ska 
kunna uppnå sina energi- och 
klimatpolitiska mål. 

Ändringsförslag 2

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. Det är i
detta sammanhang viktigt att identifiera
potentiella framtida gap mellan tillgång 
och efterfrågan på energi.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att försörjningstryggheten ska 
kunna säkerställas i hela unionen bör de 
västra och östra delarna av unionens 
interna rörledningsnät integreras 
ytterligare.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att försörjningstryggheten ska 
kunna säkerställas i hela unionen bör de 
västra, östra och sydöstra delarna av 
unionens interna rörledningsnät 
integreras ytterligare.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Minskad användning av riskutsatta 
sätt att frakta olja, såsom tankfartyg, är 
en viktig faktor för att sänka 
miljöriskerna vid oljetransporter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att säkerställa spännings- och 
frekvensstabiliteten bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt det europeiska 
elnätets stabilitet under de ändrade 
förutsättningar som blir följden av ökad 
inmatning av fluktuerande förnybar 
energi. Fortsatta forskningsinsatser krävs
för att genom smarta nät, 
lagringskapacitet och en smart energimix
jämna ut variationerna i el från förnybara 
källor. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) En unionsorienterad 
sammanlänkning av EU:s havsbaserade 
potential är mycket viktig. Att den 
havsbaserade potentialen i Nordsjön, 
Östersjön och Svarta havet integreras är 
avgörande för utvecklingen av unionens 
inre energimarknad. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att tillgodose den växande 
efterfrågan på el fram till 2020, som
kommer att vara dubbelt så stor som 
efterfrågan på gas, bör unionens 
finansiering av elprojekt öronmärkas för 
att tillräckliga medel ska finnas 
tillgängliga i linje med unionens 
långsiktiga energipolitik, särskilt för 
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projekt inom elektrifiering av transporter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Samarbete genom övergripande 
projekt på energi- och transportområdet 
bör främjas för att utveckla 
synergieffekter med stort mervärde för
unionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Planering och genomförande av 
unionsprojekt på energi- och 
transportområdet bör samordnas för att
skapa synergieffekter där detta är 
ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt 
försvarbart och med hänsyn till relevanta 
säkerhetsaspekter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Upprättandet av 
energiinfrastrukturnät bör inte under 
några omständigheter skada det 
europeiska konst-, kultur-, turism- eller 
miljöarvet, i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 
27 september 2011 ”Europa – världens 
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främsta resmål – en ny politisk ram för 
europeisk turism”1, där kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att ”vidta 
alla de åtgärder som krävs för att bevara 
det europeiska kulturarvet och 
tillgångarna för framtida generationer”.
_____________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0407.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) De behöriga myndigheterna bör 
överväga att bevilja gemensamma 
tillstånd för projekt av gemensamt intresse 
som skapar synergieffekter mellan 
infrastrukturprojekt på energi- och 
transportområdet i unionen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I planeringen av de olika 
transeuropeiska näten bör man ge förtur 
åt att integrera transport-, 
kommunikations- och energinät för att så 
långt möjligt undvika att exploatera 
marken, samt alltid där det är möjligt 
sträva efter att återanvända tillförselvägar
som redan finns och/eller inte längre 
används för att minimera de 
socioekonomiska, miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenserna.

Ändringsförslag 14
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Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Med tanke på projektens 
gränsöverskridande karaktär bör man 
garantera förlängda tidsfrister för 
offentliga samråd i alla inblandade 
medlemsstater, som bland annat tar 
hänsyn till behovet av att all relevant 
information finns på de berörda 
medlemsstaternas språk och de olika 
förfarandena i varje medlemsstat, för att
alla berörda intressenter (berörda 
medborgare, kommuner och regioner 
osv.) ska bli fullt ut delaktiga.

Motivering

Precis som med transportsektorn innebär den gränsöverskridande karaktären hos många 
energiinfrastrukturer en ytterligare utmaning i ovannämnda offentliga samrådsförfaranden. I 
syfte att överkomma dessa svårigheter och få ökat stöd för projekten, utan att förringa det 
trängande behovet av åtgärder, föreslås det att man förlänger tidsfristerna för samråd med 
tanke på de uppenbara behov som hör ihop med de olika språken och förfarandena i varje 
medlemsstat.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Vid planering och fastläggande av
energiinfrastruktur, särskilt i samband 
med transportnät, bör man se till att 
fordon som transporterar kolväten inte 
kommer att färdas i eller i närheten av 
bebodda områden för att undvika 
potentiella säkerhetsrisker för invånarna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid Europeiska 
rådets möte den 4 februari 2011 
konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
genom både bidrag och 
finansieringsinstrument tas fram i nästa 
fleråriga budgetram, vilket kommer att 
locka nya investerare till de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur, samtidigt som bidraget 
från unionens budget hålls så lågt som 
möjligt.

(29) Det europeiska energiprogrammet för 
återhämtning (EEPR) har påvisat 
mervärdet i att komplettera privat 
finansiering med betydande finansiellt stöd 
från unionen i syfte att genomföra projekt 
av europeiskt intresse. Vid Europeiska 
rådets möte den 4 februari 2011 
konstaterades att vissa 
energiinfrastrukturprojekt kan komma att 
kräva begränsad offentlig finansiering som 
komplement till privat finansiering. I ljuset 
av den ekonomiska och finansiella krisen 
och budgetrestriktionerna bör riktat stöd 
genom både bidrag, 
finansieringsinstrument och offentliga 
garantier tas fram i nästa fleråriga 
budgetram, vilket kommer att locka nya 
investerare till de prioriterade 
korridorerna och områdena för 
energiinfrastruktur, samtidigt som bidraget 
från unionens budget hålls så lågt som 
möjligt.

Ändringsförslag 17

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 

(30) Projekt av gemensamt intresse inom 
el, gas och koldioxid, samt utveckling och 
införande av energiinfrastruktur för 
minskade koldioxidutsläpp inom 
transportsektorn, 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 
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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.

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.

Motivering

I enlighet med vitboken om transport har EU som mål att minska koldioxidutsläppen inom 
EU:s transportsektor. För att uppnå detta mål krävs det att man kan räkna med ekonomiskt 
stöd för att utveckla och införa el- och vätgasinfrastrukturer och andra källor som bidrar till 
att minska utsläppen, både i urbana knutpunkter och i samband med långdistanstransporter.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Möjliggörande av betydligt större 
volymer av koldioxidsnåla elektriska 
tillämpningar, t.ex. elfordon, genom 
avancerade tekniska åtgärder och 
marknadsingrepp.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Vid oljetransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 3 i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till följande tre 

(d) Vid oljetransportprojekt som faller 
under kategorierna i punkt 3 i bilaga II ska 
projektet avsevärt bidra till följande tre 
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specifika kriterier: specifika kriterier:
– Försörjningstrygghet genom minskat 
beroende av en enda försörjningskälla 
eller en enda tillförselväg.

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

– Effektiv och hållbar resursanvändning 
genom minskade miljörisker.

– Effektiv och hållbar resursanvändning 
genom minskade miljörisker, särskilt 
genom minskad användning av 
riskutsatta sätt att frakta olja, såsom 
tankfartyg.

– Driftskompabilitet. – Driftskompabilitet.

Ändringsförslag 20

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 och nationella, lokala 
eller regionala myndigheter inte kan 
komma överens i tid, får kommissionen 
utse en europeisk samordnare för en 
tidsperiod på upp till ett år och med 
möjlighet till förlängning två gånger.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den europeiska samordnaren ska väljas 
utifrån sina erfarenheter av de specifika 
arbetsuppgifter som ska utföras för det 
eller de aktuella projekten.

3. Den europeiska samordnaren ska väljas 
utifrån sina erfarenheter av de specifika 
arbetsuppgifter som ska utföras för det 
eller de aktuella projekten. Före sin 
utnämning ska den europeiska 
samordnaren, alternativt kandidaterna till 
denna funktion, höras av det ansvariga 
utskottet i Europaparlamentet.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att respektera tidsfristerna i 
artikel 11 och minska den administrativa 
bördan för slutförandet av projekt av 
gemensamt intresse ska medlemsstaterna 
senast nio månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft vidta åtgärder 
för att effektivisera förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar. Dessa 
åtgärder ska inte påverka skyldigheter som 
följer av unionens lagstiftning.

4. För att respektera tidsfristerna i 
artikel 11 och minska den administrativa 
bördan för slutförandet av projekt av 
gemensamt intresse ska medlemsstaterna 
senast tolv månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft vidta åtgärder 
för att effektivisera förfarandena för 
miljökonsekvensbedömningar. Dessa 
åtgärder ska inte påverka skyldigheter som 
följer av unionens lagstiftning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett projekt överskrider två eller flera 
medlemsstaters gränser ska de offentliga 
samråden i enlighet med punkt 4 i varje 
berörd medlemsstat genomföras senast 
två månader efter det att det första 
offentliga samrådet inleddes i någon av 
dessa medlemsstater.

5. Om ett projekt överskrider två eller flera 
medlemsstaters gränser ska de offentliga 
samråden i enlighet med punkt 4 i varje 
berörd medlemsstat genomföras senast 
fyra månader efter det att det första 
offentliga samrådet inleddes i någon av 
dessa medlemsstater. Samråden ska 
genomföras på de officiella språken i de 
berörda medlemsstaterna.

Motivering

Precis som med transportsektorn utgör den gränsöverskridande karaktären hos många 
energiinfrastrukturer en ytterligare utmaning i ovannämnda offentliga samråd. Utan att 
förringa behovet av brådskande åtgärder, och i syfte att få ökat stöd för projekten, föreslås 
det att man förlänger samrådens tidsfrister när det rör sig om projekt över gränserna.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 17 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska upprätta en 
informationsplattform på internet på alla 
officiella EU-språk som är lättillgänglig 
för allmänheten. Plattformen ska innehålla 
följande information:

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 17 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Information om den uppdaterade 
förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 17 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Information om de regionala 
gruppernas arbete, inklusive länkar till 
deras arbete.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – punkt -10 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-10) Energiinfrastrukturnät för minskade 
koldioxidutsläpp inom transportsektorn:
utveckling och införande av 
energiinfrastrukturnät som bidrar till att 
minska utsläppen inom transportsektorn 
(vätgas, elbilar, batteribyten), både i 
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urbana knutpunkter och längs med 
transportkorridorer.
Berörda medlemsstater: alla.

Motivering

Det är viktigt att TEN-E-riktlinjerna omfattar ett tematiskt område som avser skapande och 
införande av energiinfrastrukturer som bidrar till att minska koldioxidutsläppen inom 
transportsektorn. Ett bra exempel är stationerna för tankning av vätgas eller systemet för byte 
av elektriska batterier, som nyligen har erhållit TEN-E-medel som innovativa projekt. 
(Greening European Transportation Infrastructure for Electric Vehicles)

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Infrastruktur för att förse el- och 
hybridmotorer med elektricitet.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Hamnanläggningar avsedda att förse 
fartyg i hamnar med el som produceras på 
land i stället för el som genereras ombord 
av deras egna motorer.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Varje grupp ska offentliggöra 
föredragningslistorna och protokollen 
från sina sammanträden på internet.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Möjliggörande av betydligt större 
volymer av koldioxidsnåla elektriska 
tillämpningar, t.ex. elfordon, genom 
avancerade tekniska åtgärder och 
marknadsingrepp.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Effektiv och hållbar resursanvändning 
ska utvärderas genom en bedömning av i 
vilken utsträckning projektet utnyttjar 
redan befintlig infrastruktur och bidrar till 
att minimera miljöbelastning och 
miljörisker samt belastning och risker 
kopplade till klimatförändringar.

(c) Effektiv och hållbar resursanvändning 
ska utvärderas genom en bedömning av i 
vilken utsträckning projektet utnyttjar 
redan befintlig infrastruktur och bidrar till 
att minimera miljöbelastning och 
miljörisker samt belastning och risker 
kopplade till klimatförändringar, till 
exempel genom att ersätta riskutsatta 
transportsätt, såsom tankfartyg, med 
mindre riskfyllda transportsätt.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) möjligheterna att inge klagomål och 
väcka talan inför behöriga myndigheter,

Motivering

För att skapa större legitimitet och få ökat stöd för projekten är det är viktigt att uppge hur 
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man väcker talan och vilka myndigheter som är behöriga.
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