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KORTFATTAD MOTIVERING

Transeuropeiska nät: Önskelista eller fokus på ett hållbart energisystem?

A) Gemensamt intresse eller önskelista?

Bilagorna I–III i den föreslagna lagstiftningen är inte selektiva, utan innehåller alla 
möjligheter för framtida behov i stället för ett seriöst försök att rationalisera investeringar med 
en strategisk vision.

Orsaken till denna ”önskelista” (230 projekt) är själva urvalsmetoden. På grund av 
påtryckningar från nationella energibolag har EU-regeringarna främjat sina egna projekt. 
Dessutom har kommissionen bara gjort marginella ändringar i de ursprungliga förslagen från 
medlemsstaterna i stället för att upprätta ordentliga urvalskriterier.

Denna situation kan inte få fortsätta. Det måste ges mer information om samtliga föreslagna 
projekt, inklusive uppgifter om kostnader, motivering, långsiktiga effekter på marknaden och 
miljön. Men vi måste också ifrågasätta meningen med att bygga elnät.

B) Fler elnät = konkurrenskraftigare energimarknader inom EU?

EU-kommissionen har konstaterat att varje medlemsstat borde ha en import/exportkapacitet 
på 10 procent av sin totala installerade kapacitet för att skapa större konkurrens och påskynda 
avregleringen. Det finns emellertid inga empiriska bevis som tyder på att 
konkurrenssituationen kommer att förbättras i någon större utsträckning om det 10 procentiga 
målet uppnås. Förenade kungariket har t.ex. bara en 3-procentig exportkapacitet, trots att det 
har ett av de mest konkurrenskraftiga elsystemen, medan länder som Italien har en 
exportkapacitet på 25 procent, men höga elpriser på grund av en marknad som inte fungerar.

Empirisk data visar att en konkurrenskraftig, väl fungerande elmarknad bygger på en klar och 
definierad marknadsreglering (särredovisning, sträng kontroll av marknadsmissbruk, 
främjande av nytillträde) snarare än på krav om en godtycklig importkapacitet.

Att skapa konstgjorda (och EU-sponsrade) sammankopplingar kommer inte att öka 
konkurrensen i sektorn, snarare bidra till en utveckling av oligopolstrukturer i energisektorn. 
De åtta största anläggningarna äger redan 75 procent av marknaden för elproduktion. De 
kontrollerar dessutom de relevanta sammankopplingarna och framför allt marknaden.

C) Fler elnät =större säkerhet?

En stor del av budgeten för det transeuropeiska nätet har öronmärkts för ytterligare 
kraftledningar mellan Italien och dess grannländer. Här bortser man från orsakerna till och 
den lärdom som kan dras av det största elavbrottet i europeisk historia. 

Fallet med Italien är ett typiskt exempel på att en mycket hög sammankopplingskapacitet inte 
är någon garanti för försörjningstrygghet. Som D. Maillard, den högste tjänstemannen inom 
det franska energiverket, tydligt påpekar: ”man skulle kunna hävda [ … ] att det italienska 
elavbrottet är orsakat av alltför många gränsöverskridande sammankopplingar” (Energie 
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Plus, 15.1.2004).

Erfarenheten har visat att en trygg energiförsörjning inte kräver transport av el över långa 
avstånd, snarare det omvända eftersom lokal produktion avsevärt ökar försörjningstryggheten, 
minskar effekterna på miljön, skapar fler arbetstillfällen och radikalt minskar behovet av 
investeringar i nya elnät. Användningen av distribuerad produktion och i synnerhet förnybar 
energi kommer, enligt Internationella energiorganet, att leda till mindre koldioxidutsläpp från 
energisektorn än i vanliga fall.

Ett av de främsta skälen till att Italien är så beroende av elimport är att det på EU:s för 
närvarande snedvridna elmarknad inte finns någon drivkraft för att investera i ny 
kraftproduktion i Italien eftersom

- fördelningen av importkapacitet kontrolleras av ett system som inte är 
marknadsbaserat, vilket är i strid med EU:s lagstiftning (vissa italienska företag 
använder elnätet gratis för att importera en stor mängd el från Frankrike),

- EDF (Electricité de France) exporterar el till ett pris som ligger under 
produktionskostnaden, vilket revisionsrätten konstaterat, (1.2.2005),

- Dominerande företag hindrar nytillträde på marknaden.

En av de transeuropeiska nätets dolda agendor är att bevara EDF:s dumpade priser. Mot 
bakgrund av detta ifrågasätter vi att sammankopplingarna mellan Frankrike och dess 
grannländer har prioriterats.

D) De viktigaste prioriteringar för det transeuropeiska nätet

Alla föreslagna projekt av gemensamt intresse måste bedömas för att se till att de verkligen 
behövs, har lokalbefolkningens stöd, inte snedvrider marknaden, tillåter utveckling av 
distribuerad produktion och inte leder till att försörjningstryggheten minskar. Projekt av 
europeiskt intresse som inte uppfyller dessa kriterier måste sorteras bort. För att undvika en 
snedvridning av marknaden och se till att ekonomiskt stöd endast tilldelas miljömässigt och 
ekonomiskt hållbara projekt föreslår föredraganden att låta alla bilagor utgå tills dess att 
kriterierna har fastställts och antagits av EU-institutionerna.

D.1 Prioritet åt transeuropeiska nät för gas

En föränderlig och konkurrenskraftig gasmarknad i Europa är ett villkor för

 en fungerande elmarknad, eftersom de flesta nytillträden på EU:s elmarknad kommer att 
vara högeffektiva gaskraftverk,

 ett mer decentraliserat system, inklusive kraftvärme, och ett mer miljövänligt och stabilt 
elsystem.

Kombinationen av mindre, flexiblare kraftverk och mer harmoniserade elmarknader i Europa 
(det senare kommer att minska de konstgjorda kortfristiga flödena som beror på bristerna på 
dagens marknader) kommer att innebära en avlastning för dagens blockerade elnät i Europa. 
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En väl fungerande gasmarknad behöver regleringar för tillgången till anläggningar för lagring 
av gas. Europa måste också med jämna mellanrum förbättra gaseffektiviteten med långsiktiga 
metoder, såsom kvantitativa åtaganden från distributörernas sida för att minska konsumtionen. 
Det är endast med sådana åtgärder som EU kommer att kunna uppfylla sitt åtagande 
beträffande klimatförändringar.

D.2 Prioritet åt transeuropeiska nät för el

Den enda prioriteten måste vara att integrera förnybara energikällor i nätet. Stora vindparker i 
Nordsjön och projekt i andra delar av Europa måste snabbt gynnas i det transeuropeiska nätet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8

(8) Eftersom projektens specifikationer kan 
komma att ändras, bör de endast betraktas 
som vägledande. Kommissionen bör därför 
vara bemyndigad att uppdatera dem. 
Eftersom projekten kan få betydande 
politiska och ekonomiska konsekvenser, är 
det viktigt att skapa en lämplig jämvikt 
mellan rättslig kontroll, å ena sidan, och 
flexibilitet vid fastställandet av vilka projekt 
som kan komma i fråga för gemenskapsstöd, 
å andra sidan.

(8) Eftersom projektens specifikationer kan 
komma att ändras, bör de endast betraktas 
som vägledande. Kommissionen bör därför 
vara bemyndigad att uppdatera dem. 
Eftersom projekten kan få betydande 
politiska, miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenser, är det viktigt att skapa en 
lämplig jämvikt mellan rättslig kontroll, å 
ena sidan, och flexibilitet vid fastställandet 
av vilka projekt som kan komma i fråga för 
gemenskapsstöd, å andra sidan.

Motivering

Att bygga högspänningsledningar, högtrycksgasledningar och lagringsutrymme kan få 
betydande politiska och ekonomiska , men även miljömässiga konsekvenser.

Ändringsförslag 2
Skäl 9

  
1 EUT C …, 12.10.2004, s. …
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(9) Det bör vara möjligt att under ett 
projekts löptid tillsätta en 
samordningsgrupp, där även gemenskapen 
skulle medverka, för att underlätta 
framtagandet och genomförandet av vissa 
prioriterade projekt, delar av prioriterade 
projekt eller grupper av prioriterade 
projekt. Kommissionen bör därför 
bemyndigas att för sådana projekt utse en 
europeisk samordnare som uppmuntrar 
samarbete med användare och operatörer 
och som sörjer för den övervakning som 
krävs för att gemenskapen skall kunna 
underrättas om framstegen.

utgår

Motivering

Gränsöverskridande samarbete har förekommit förr, utan kommissionens medverkan.

Ändringsförslag 3
Skäl 11

(11) Projekt av gemensamt intresse, de 
därtill hörande specifikationerna och 
prioriterade projekt bör identifieras utan att 
detta påverkar 
miljökonsekvensbeskrivningarna av projekt, 
planer eller program.

(11) Projekt av gemensamt intresse, de 
därtill hörande specifikationerna och 
prioriterade projekt bör identifieras utan att 
detta påverkar den nödvändiga offentliga 
samrådsprocessen och 
miljökonsekvensbeskrivningarna av projekt, 
planer eller program.

Motivering

För tunga projekt som byggandet av högspänningsledningar måste man alltid ha den lokala 
och regionala befolkningens samtycke. Det är ingen idé att åsidosätta den offentligt 
samrådsprocessen.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 1, led a

a) Samtliga högspänningsledningar, med 
undantag för sådana som ingår i 
distributionsnäten, samt undervattenskablar, 
förutsatt att denna infrastruktur används för 
interregionala eller internationella 
överföringar/sammankopplingar.

a) Samtliga högspänningsledningar, med 
undantag för sådana som ingår i 
distributionsnäten, samt undervattenskablar, 
förutsatt att denna infrastruktur leder till en 
ökad andel av förnybar energi.
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Motivering

Det är inte bara för att en ny elledning är gränsöverskridande som den är av europeiskt 
intresse, utan på grund av dess förmåga att öka andelen förnybar energi eller förbättra nätets 
säkerhet i samband med att antalet energikällor kraftigt ökar i enlighet med EU:s önskemål.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, punkt 2, inledningen

2) För gasnäten (som transporterar naturgas 
eller olefiniska gaser):

2) För gasnäten (som transporterar naturgas, 
biogas eller olefiniska gaser):

Motivering

Det skulle inte finnas någon anledning för unionen att stödja en infrastruktur där 
operatörerna skulle kunna diskriminera användningen av källor från gemenskapen och gynna 
gas som importerats till unionen. Detta skulle kunna bli fallet med biogas.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, led a

a) verka för en effektivt fungerande inre 
marknad i allmänhet och den inre 
energimarknaden i synnerhet, samtidigt som
såväl rationell och proportionerlig 
produktion, transport, distribution och 
användning av energiresurser som 
utnyttjandet och anslutning av förnybara 
energikällor främjas, i syfte att minska 
konsumenternas energikostnader och bidra 
till diversifieringen av energikällorna,

a) verka för en effektivt fungerande inre 
marknad i allmänhet och den inre 
energimarknaden i synnerhet, samtidigt som 
såväl rationell och proportionerlig 
produktion, transport, distribution och 
användning av energiresurser som 
utnyttjandet och anslutning av förnybara 
energikällor främjas, i syfte att bidra till 
diversifieringen av energikällorna,

Motivering

Förverkligandet av energimarknaden syftar till att sänka kostnaderna för samhället. Men 
energikostnaden för slutkonsumenten (och således priset) kanske inte kan minskas om EU 
samtidigt vill uppnå målen vad gäller skyddet av miljön, innovationen och ett hållbart 
energisystem.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, led b

b) underlätta utvecklingen och minska 
isoleringen av gemenskapens mindre 

utgår
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gynnade regioner och öregioner och 
därigenom bidra till att stärka den 
ekonomiska och sociala 
sammanhållningen,

Motivering

Ytterligare anslutningar har tillkommit för mindre gynnade regioner, vilket gör att lokala 
energikällor som förnybar energi eller kraftvärme blir mindre lönsamma eller t.o.m. 
olönsamma. Stödet för elinfrastrukturen i landsbygds- eller glesbygdsregioner strider mot 
målet att stödja alternativa lokala energikällor genom att lönsamheten för lokal förnybar 
energi, som ju skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt, faktiskt försvinner.

Det politiska och ekonomiska stödet för att bygga infrastruktur i avlägsna regioner skall 
därför inte var en prioritet, utan borde istället diskuteras på ett rationellt sätt utifrån 
objektiva kriterier.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, led d

d) bidra till hållbar utveckling och förbättrat 
miljöskydd, bland annat genom att minska 
de miljörisker som är förknippade med 
transport och överföring av energi.

d) stärker hållbar utveckling och förbättrat 
miljöskydd, särskilt i fråga om kraftvärme, 
energieffektivitet, energitjänster och 
förnybar energi och genom att minska de 
sociala och miljömässiga risker som är 
förknippade med transport och överföring av 
energi.

Motivering

Det verkar som om kommissionen försvarar principen att bygga ny infrastruktur med 
principen för miljöskydd och hållbar utveckling. Det finns dock inneboende nackdelar med 
sådan tung infrastruktur, men framför allt snedvrider de i princip konkurrensen mellan lokala 
och decentraliserade energikällor och centraliserade energikällor, något som gynnar de 
sistnämnda. En av fördelarna med decentraliserade energikällor (förnybar energi eller 
kraftvärme) är just att man slipper bygga infrastruktur för transport och distribution, 
samtidigt som energisystemen blir stabilare och säkrare.

Ändringsförslag 9
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), 

a) Anpassning och utveckling av energinäten 
till stöd för den inre energimarknadens 
funktion och en ökning av den förnybara 
energins andel.
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överbelastning och felande länkar, och med 
hänsyn till de behov som uppstår genom 
den inre marknaden för el och naturgas 
och Europeiska unionens utvidgning.

Motivering

Tryggheten i energiförsörjningen och energimarknaden har inte samma mål. Vad gäller 
infrastrukturen kan motivet för att utveckla energimarknaden - vilket främst handlar om en 
lönsam infrastruktur - inte likställas med målet för trygghet i energiförsörjningen, där 
strategierna för att utveckla förnybar energi är en av de viktigaste formuleringarna i EU:s 
politik.

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 3, led a

a) Utveckling av naturgasnät i syfte att 
möta gemenskapens behov av naturgas och 
kontrollera dess system för 
naturgasförsörjning.

a) Utveckling av gasnät i syfte att möta 
gemenskapens behov av gas och kontrollera 
dess system för gasförsörjning.

Motivering

”Natur” utgår i överensstämmelse med artikel 2.2.

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 3, led c

c) Utveckling och integration av nät för 
olefiniska gaser för att möta 
gemenskapsindustrins behov av olefiniska 
gaser. 

utgår

Motivering

Det handlar om ett enskilt fall som inte skall tas upp i en separat artikel.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, led a

a) att identifiera projekt av gemensamt 
intresse, även prioriterade projekt,

a) att identifiera projekt av gemensamt 
intresse, enligt de etablerade kriterierna i 
artikel 6.
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Motivering

Hur man prioriterar ett projekt beror på tillämpningen av urvalskriterierna i samband med 
en diskussion och ett beslut inom de europeiska institutionerna , särskilt inom 
Europaparlamentet. Det är tillämpningen av dessa kriterier som utgör skäl för EU:s stöd, och
inte det faktum att ett namn förekommer på någon lista från kommissionen eller från 
medlemsstaterna själva. 

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 1, stycke 2

Bedömningen av den ekonomiska bärkraften 
skall grunda sig på en lönsamhetsanalys där 
det skall tas hänsyn till alla kostnader och 
intäkter, även på medellång och/eller lång 
sikt, i samband med miljöaspekterna, 
trygghet i energiförsörjningen och bidraget 
till ekonomisk och social sammanhållning. 
För projekt av gemensamt intresse som berör 
en medlemsstats territorium krävs denna 
medlemsstats godkännande.

Bedömningen av den ekonomiska bärkraften 
skall grunda sig på en lönsamhetsanalys där 
det skall tas hänsyn till alla kostnader och 
intäkter, även på medellång och/eller lång 
sikt, i samband med externa miljökostnader 
och andra miljöaspekter, trygghet i 
energiförsörjningen och bidraget till 
ekonomisk och social sammanhållning. För 
projekt av gemensamt intresse som berör en 
medlemsstats territorium krävs denna
medlemsstats godkännande.

Motivering

Alla externa miljökostnader skall integreras och ingå i denna bedömning av den ekonomiska 
bärkraften.

Ändringsförslag 14
Artikel 7, punkt 3, led a

a) De skall ha en väsentlig effekt på 
konkurrensen på den inre marknaden.

utgår

Motivering

Begreppet ”väsentlig effekt” beror på hur man definierar det och definitionen varierar 
alltefter aktörerna. Kommissionen introducerar ett vagt juridiskt begrepp som således inte 
kan anses giltig.

Ändringsförslag 15
Artikel 7, punkt 3, led b och ba (nytt)

b) De skall förbättra gemenskapens b) De skall förbättra gemenskapens 
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försörjningstrygghet. försörjningstrygghet och
ba) leda till att användningen av förnybar 
energi, tjänster för energieffektivitet och 
kraftvärme ökar.

Motivering

Å andra sidan bör de prioriterade projekten som skall vara ”förenliga med en hållbar 
utveckling” stämma överens med EU:s övriga energipolitik (förnybar energi, kraftvärme 
och/eller energitjänster).

Ändringsförslag 16
Artikel 8

Artikel 8 utgår
Projekt av europeiskt intresse
1. Ett urval av projekt utefter de 
prioriterade länkarna enligt artikel 7 som 
är av gränsöverskridande art eller som på 
ett betydande sätt påverkar den 
gränsöverskridande överföringens 
kapacitet förklaras härmed vara projekt av 
europeiskt intresse.
Sådana projekt anges i bilaga IV.
2. När en medlemsstat i enlighet med 
artikel 10 i rådets förordning 
(EG) nr 1164/1994 anmäler projekt inom 
ramen för sammanhållningsfonden, skall 
medlemsstaten på lämpligt sätt prioritera de 
projekt som förklarats vara av europeiskt 
intresse.
3. När en medlemsstat i enlighet med 
artikel 10 i rådets förordning 
(EG) nr 2236/1995 anmäler projekt inom 
ramen för de transeuropeiska energinätens 
budget, skall medlemsstaten på lämpligt 
sätt prioritera de projekt som förklarats 
vara av europeiskt intresse.
4. När en medlemsstat i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1260/1999 anmäler 
projekt inom ramen för strukturfonderna, 
skall medlemsstaten på lämpligt sätt 
prioritera de projekt som förklarats vara av 
europeiskt intresse.
5. Kommissionen skall se till att de länder 
som omfattas av det strukturpolitiska 



PE 347.299v01-00 12/18 PA\544345SV.doc

SV

föranslutningsinstrumentet på ett lämpligt 
sätt prioriterar de projekt som förklarats 
vara av europeiskt intresse, när de anmäler 
projekt i enlighet med artiklarna 2 och 7 i 
rådets förordning (EG) nr 1267/1999.
6. Om inledandet av arbetet med ett projekt 
som förklarats vara av europeiskt intresse 
försenas eller allvarligt hotar att försenas, 
skall kommissionen uppmana den berörda 
medlemsstaten att inom tre månader ange 
skälen till förseningen.
Om inledandet av arbetet med ett projekt 
som förklarats vara av europeiskt intresse 
försenas eller allvarligt hotar att försenas, 
skall kommissionen uppmana den berörda 
medlemsstaten att inom tre månader ange 
skälen till förseningen.
7. Fem år efter slutförandet av ett projekt 
eller avsnitt av ett projekt som förklarats 
vara av europeiskt intresse skall den 
berörda medlemsstaten göra en bedömning 
av projektets socioekonomiska verkningar 
och miljökonsekvenser, inklusive dess 
följder för handeln mellan 
medlemsstaterna, territoriell 
sammanhållning och hållbar utveckling. 
Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om resultaten av denna 
bedömning.
8. Om ett projekt förklaras vara av 
europeiskt intresse, skall den berörda 
medlemsstaten, innan tillstånd för projektet 
beviljas, för varje projektavsnitt genomföra 
samordnade förfaranden för utvärdering 
och offentligt samråd.
9. Om ett projekt som förklarats vara av 
europeiskt intresse omfattar ett 
gränsöverskridande avsnitt som i tekniskt 
och finansiellt hänseende inte kan delas 
upp, skall de båda berörda 
medlemsstaterna, innan tillstånd för 
projektet beviljas, genomföra ett 
gränsöverskridande förfarande för 
utvärdering av det gränsöverskridande 
avsnittet och offentligt samråd.
10. De samordnade respektive 
gränsöverskridande förfarandena enligt 
punkterna 8 och 9 skall inte påverka 
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skyldigheterna enligt gemenskapens 
miljöskyddslagstiftning, särskilt när det 
gäller miljökonsekvensbeskrivningar. 
De berörda medlemsstaterna skall 
underrätta kommissionen om att sådana 
samordnade eller gränsöverskridande 
förfaranden har inletts och informera om 
resultaten.

Motivering

Att låta det nödvändiga förfarandet för samråd och godkännande gå via lokala myndigheter 
och nationella regeringar är oacceptabelt, eftersom det strider mot de åtaganden som EU och 
dess medlemsstater har gjort, inom ramen för bl.a. Århusprotokollet. Att dessutom välja en 
sådan hypotetisk lista på infrastruktur till kommissionen, utan att vare sig samråda med 
regionerna eller låta dem vara med i beslutsprocessen är ännu mer oacceptabelt, om det inte 
finns några objektiva kriterier.

Ändringsförslag 17
Artikel 9

Artikel 9 utgår
Genomförande av projekt av europeiskt 
intresse
1. Projekt av europeiskt intresse skall 
genomföras snabbt.
Senast sex månader efter ikraftträdandet av 
detta beslut skall medlemsstaterna till 
kommissionen lämna en tidsplan för 
slutförandet av sådana projekt, med uppgift 
om
a) det planerade byggnadslovsförfarandet 
för projektet,
b) tidsplanen för genomförbarhetsstudier 
och utformningsfasen,
c) byggandet av projektet,
d) projektets idrifttagande.
2. Medlemsstaterna skall varje år till 
kommissionen rapportera om hur projekt 
enligt punkt 1 framskrider.
Om arbetet framskrider långsammare än 
vad som anges i den tidsplan som 
kommissionen har fått, skall 
medlemsstaterna lämna en reviderad plan 
till kommissionen. 
3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillståndsförfarandet för projekt av 
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europeiskt intresse är effektivt och inte 
leder till onödiga förseningar.

Motivering

Även om man i texten låtsas hålla med om att en rättvis samordningsprocess mellan lokala 
myndigheter och beslut behövs, avslöjas det i synnerhet i artikel 9.3 att syftet är att försvaga 
den demokratiska processen. Artikel 9 skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att bygga 
infrastruktur mot offentliga och lokala myndigheters vilja, och skulle ge dem en ”europeisk” 
ursäkt att kringgå den demokratiska processen.

Ändringsförslag 18
Artikel 10

Artikel 10 utgår
Europeisk samordnare
1. Efter att ha hört de berörda 
medlemsstaterna kan kommissionen utse 
en 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.
2. Den europeiska samordnaren skall utses 
på grundval av sina erfarenheter med de 
europeiska institutionerna och sin kunskap 
när det gäller teknisk, finansiell, 
socioekonomisk och miljörelaterad 
utvärdering av stora projekt.
3. I beslutet om den europeiska 
samordnarens utnämning skall det anges 
hur samordnaren skall utföra sina 
uppgifter.
4. Den europeiska samordnaren skall
a) främja gemensamma metoder för 
projektutvärdering, ge projektföretagen råd 
om projektens finansiering, och vid behov 
yttra sig om frågor som gäller nätens drift, 
b) varje år till kommissionen lämna en 
rapport om hur det/de relevanta 
projektet/projekten framskrider, ändrade 
rättsliga förhållanden eller andra ändrade 
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förutsättningar som kan komma att 
påverka projektets/projektens särdrag, samt 
svårigheter och hinder som kan leda till 
betydande förseningar, 
c) bidra till dialogen med operatörer, 
användare, regionala och lokala 
myndigheter och företrädare för det civila 
samhället i syfte att fördjupa de kunskaper 
om behovet av överföringstjänster, 
begränsningar och driftsparametrar som 
krävs för att optimera infrastrukturen i 
fråga.
5. De berörda medlemsstaterna skall 
samarbeta med den europeiska 
samordnaren och tillhandahålla 
samordnaren de uppgifter som krävs för 
utförandet av uppgifterna enligt punkt 4. 
6. I samband med granskningen av 
ansökningar om gemenskapsmedel till 
projekt eller projektgrupper kan 
kommissionen inhämta ett yttrande från 
den europeiska samordnaren av 
projektet/projekten i fråga.

Motivering

Enligt förslaget i texten skulle en europeisk samordnare inrättas för att påskynda byggandet 
av infrastruktur och rättfärdiga det faktum att den demokratiska processen kringgås. 
Samordnarens uppdrag skulle vara att underlätta byggandet, vilket i sig skulle hindra 
utvärderingen av kostnader och intäkter av en infrastruktur som varit föremål för en 
förhandsbedömning på grundval av samråd. På så sätt skulle en viktigt drivkraft för den 
demokratiska processen försvinna.

Ändringsförslag 19
Artikel 15, stycke 2

Kommissionen skall i sin rapport 
uppmärksamma genomförandet av de 
prioriterade projekt som rör 
gränsöverskridande förbindelser enligt 
punkterna 1, 2 och 7 i bilaga II, och de 
framsteg som gjorts vid genomförandet av 
dessa samt hur de har finansierats, särskilt 
när det gäller hur stor andel som består av 
gemenskapsmedel. 

Kommissionen skall i sin rapport 
uppmärksamma genomförandet av de 
prioriterade projekt och deras effekt på 
användningen av förnybar energi som rör 
gränsöverskridande förbindelser enligt 
punkterna 1, 2 och 7 i bilaga II, och de 
framsteg som gjorts vid genomförandet av 
dessa samt hur de har finansierats, särskilt 
när det gäller hur stor andel som består av 
gemenskapsmedel. 
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Motivering

Kommissionens rapport bör också värdera den direkta och indirekta effekten på utvecklingen 
av förnybar energi.

Ändringsförslag 20
Bilaga I

Denna bilaga utgår.

Motivering

De prioriterade projekt som anges i denna bilaga omfattar ett mycket stort område. Innehållet 
i en sådan bilaga kan endast accepteras om de kriterier för stödberättigande som gäller för 
denna lista antas av samtliga europeiska institutioner.

Ändringsförslag 21
Bilaga II

Denna bilaga utgår.

Motivering

Bilaga II stämmer inte överens med sin rubrik ”Tilläggskriterier för projekt av gemensamt 
intresse”. Bilagan är helt enkelt en ”önskelista” över stödberättigade projekt. Textens 
innehåll antyder att det i denna text finns objektiva kriterier för finansiering av sådana 
projekt via offentliga medel. Men det finns inga sådana objektiva kriterier.

Innehållet i en sådan bilaga bör faktiskt omfatta tilläggskriterierna för stödberättigande och 
dessa bör antas av samtliga EU-institutioner.

Ändringsförslag 22
Bilaga III

Denna bilaga utgår.

Motivering

Innehållet i en sådan bilaga kan endast accepteras om listans kriterier för stödberättigande 
antas av samtliga europeiska institutioner.
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Ändringsförslag 23
Bilaga IV

Denna bilaga utgår.

Motivering

Utgår i enlighet med ändringsförslagen till artiklarna 8–10.


