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Förslag till beslut (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 24
SKÄL 2A (nytt)

(2a) Detta beslut skall bidra till uppnåendet 
av målet med en miniminivå på 
sammankopplingen av elnäten mellan 
medlemsstaterna som motsvarar 10 % av 
den installerade kapaciteten för 
elproduktion i respektive medlemsstat, som 
Europeiska rådet beslutade om i Barcelona, 
och på så sätt göra näten mer pålitliga och 
säkra samt säkerställa 
försörjningstryggheten och en väl 
fungerande inre marknad.

Or. es
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Motivering

De huvudsakliga prioriterade projekten som är av europeiskt intresse på elområdet och som 
tas upp i bilagorna I och IV avser sammankopplingar mellan medlemsstater eller med tredje 
länder. Detta stämmer överens med en politisk överenskommelse som Europeiska rådet 
träffade i Barcelona i mars 2002.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 25
SKÄL 4

(4) Energiinfrastruktur bör byggas och 
underhållas så att den inre marknaden för 
energi fungerar väl, med hänsyn tagen till 
strategiska kriterier och i förekommande 
fall behovet av allmänna tjänster.

(4) Energiinfrastruktur bör byggas och 
underhållas så att den inre marknaden för 
energi fungerar väl, under iakttagande av 
förfarandena för samråd med de berörda 
befolkningarna samt med hänsyn tagen till 
strategiska kriterier och behovet av allmänna 
tjänster.

Or. it

Motivering

I samband med uppbyggnad, underhåll och förbättring av ny infrastruktur bör man beakta 
vilken effekt denna verksamhet kommer att ha på miljön och landskapet, varvid man särskilt 
bör iaktta de förfaranden för information till och förebyggande samråd med befolkningarna 
som föreskrivs i gällande gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 26
SKÄL 10

(10) Man bör skapa bättre förutsättningar för 
utvecklingen av transeuropeiska energinät, 
främst genom att stimulera tekniskt 
samarbete mellan organen med ansvar för 
näten, genom att underlätta 
medlemsstaternas tillståndsförfaranden för 
nätprojekt, så att handläggningstiden blir 
kortare, och genom att vid behov mobilisera 
gemenskapens fonder, instrument och 
ekonomiska program för nätprojekt.

(10) Man bör skapa bättre förutsättningar för 
utvecklingen av transeuropeiska energinät, 
främst genom att utveckla alternativa och 
decentraliserade energikällor och stimulera 
tekniskt samarbete mellan organen med 
ansvar för näten, genom att underlätta 
medlemsstaternas tillståndsförfaranden för 
nätprojekt, så att handläggningstiden blir 
kortare, och genom att vid behov mobilisera 
gemenskapens fonder, instrument och 
ekonomiska program för nätprojekt, 
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inbegripet sådana som avser produktion av 
energi från geografiskt decentraliserade 
källor och förnybara källor.

Or. it

Motivering

Genom att i investeringarna gynna utvecklingen av mer decentraliserade nät och 
användningen av redan befintliga lokala produktionskällor kan man utnyttja det tekniska 
samarbetet mellan olika operatörer på bästa möjliga sätt och minska miljöeffekterna, 
samtidigt som man minskar kostnaderna för alltför dyra sammankopplingar.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 3, STYCKE 1, LED B

b) underlätta utvecklingen och minska 
isoleringen av gemenskapens mindre 
gynnade regioner och öregioner och 
därigenom bidra till att stärka den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen,

b) underlätta utvecklingen och minska 
isoleringen av gemenskapens mindre 
gynnade regioner och öregioner genom att 
särskilt främja utvecklingen av lokala 
resurser och nät, bland annat kombinerad 
kraft- och värmeproduktion samt förnybara 
energikällor, och därigenom bidra till att 
stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen i det berörda området 
och med andra regioner,

Or. it

Motivering

I synnerhet i de decentraliserade regionerna bör man gynna en energiproduktion som står i 
bättre samklang med miljö och hållbar utveckling och som även kan skapa social 
sammanhållning och sysselsättning i de berörda områdena.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 3, STYCKE 1, LED D

(d) bidra till hållbar utveckling och förbättrat 
miljöskydd, bland annat genom att minska 
de miljörisker som är förknippade med 

(Berör inte den svenska versionen.)
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transport och överföring av energi.

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED A

a) Anpassning och utveckling av energinäten 
till stöd för den inre energimarknadens 
funktion och särskilt en lösning på problem 
med flaskhalsar (inte mellan länder), 
överbelastning och felande länkar, och med 
hänsyn till de behov som uppstår genom den 
inre marknaden för el och naturgas och 
Europeiska unionens utvidgning.

a) Anpassning och utveckling av energinäten 
till stöd för den inre energimarknadens 
funktion och särskilt en lösning på problem 
med flaskhalsar (inte mellan länder), 
överbelastning och felande länkar, samt 
ökning av andelen förnybara energikällor,
med hänsyn till de behov som uppstår 
genom den inre marknaden för el och 
naturgas och Europeiska unionens 
utvidgning.

Or. de

Motivering

Ökningen av andelen förnybara energikällor är ett viktigt element i en hållbar europeisk 
energipolitik. Detta mål måste därför också prioriteras i gemenskapens åtgärder på området 
transeuropeiska energinät.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Efter att ha hört de berörda 
medlemsstaterna kan kommissionen utse en 
europeisk samordnare.

1. I syfte att underlätta ett samordnat 
genomförande av vissa projekt, särskilt 
gränsöverskridande projekt eller delar av 
gränsöverskridande projekt inbegripet 
bland de projekt som förklarats vara av 
europeiskt intresse enligt artikel 8, kan 
kommissionen i överenskommelse med de 
berörda medlemsstaterna och efter att ha 
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hört Europaparlamentet utse en person till 
europeisk samordnare. 

Samordnaren skall handla i kommissionens 
namn och för kommissionens räkning. 
Samordnarens uppdrag skall omfatta ett 
enda prioriterat projekt eller ett avsnitt av 
ett prioriterat projekt. Vid behov kan den 
europeiska samordnarens uppdrag utvidgas 
till att omfatta andra, därmed 
sammanhängande prioriterade projekt.

Den europeiska samordnaren skall handla i 
kommissionens namn och för 
kommissionens räkning. Samordnarens 
uppdrag skall vanligen endast omfatta ett 
enda projekt, särskilt när det rör sig om ett 
gränsöverskridande projekt, men kan i 
förekommande fall utvidgas till att omfatta 
hela huvudlinjen. Den europeiska 
samordnaren skall tillsammans med de 
berörda medlemsstaterna utarbeta en 
arbetsplan för sin verksamhet.

Or. es

Motivering

Ändringsförslaget innehåller samma kompromiss som Europaparlamentet kom fram till i 
samband med behandlingen av beslut 884/2004/EG om gemenskapens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet.
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