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Angående: Kriterier för förenligheten mellan den gröna given och projekt av gemensamt intresse

I februari 2020 antog parlamentet den fjärde förteckningen över projekt av gemensamt intresse. 
Kommissionären med ansvar för energi, Kadri Simson, och verkställande vice ordförande vice 
ordförande Frans Timmermans har lovat att de framtida energiinfrastrukturprojekten ska bli förenliga 
med den gröna given. Vi vill gärna veta vilka hållbarhetskriterier kommissionen kommer att tillämpa 
för att se till att endast projekt som inte omfattar användning av fossilgas kommer att få stöd. Framför 
allt undrar vi över följande: 

Kommer kommissionen i kostnads-nyttoanalysen av projekten att tillämpa EIB:s metod för mätning av 
koldioxidavtryck, vilken kräver att direkta och indirekta utsläpp inkluderas (kategori 1–3, varvid 
kategori 3 avser utsläpp vid slutanvändning som orsakas av förbränning av fossilgas)?

Kommer kommissionen att offentliggöra rangordningen av de projekt som valts ut? Detta förutsätter 
att följande tillämpas:

En öppen process för att välja ut projekt genom att man bland annat gör uppgifter om kostnads-
nyttoanalyser av projekt tillgängliga för allmänheten.

En referensnivå med beaktande av absoluta utsläpp.

Ett s.k. skuggpris för koldioxid som överensstämmer med målen i Parisavtalet.

Kommer kommissionen att tillämpa principen om att sätta energieffektivitet främst, begära en grundlig 
bedömning av infrastrukturbehoven för att främja en effektiv användning av befintlig infrastruktur samt 
ta hänsyn till en minskad efterfrågan på energi genom genomförandet av EU-lagstiftningen?


