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Forslag til forordning 

Betragtning 29 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Aktioner, der bidrager til projekter 

af fælles interesse inden for infrastruktur til 

digital konnektivitet, skal anvende den 

teknologi, som er bedst egnet til det 

specifikke projekt, samtidig med at der 

skabes den bedste ligevægt mellem de mest 

avancerede teknologier for så vidt angår 

datastrømskapacitet, 

transmissionssikkerhed, 

netmodstandsdygtighed og 

omkostningseffektivitet, og bør prioriteres 

ved hjælp af arbejdsprogrammer, idet 

kriterierne i denne forordning tages i 

betragtning. Udbredelse af net med meget 

høj kapacitet kan omfatte passiv 

infrastruktur med henblik på maksimering 

af de socioøkonomiske og miljømæssige 

fordele. Endelig bør der ved prioriteringen 

af aktionerne tages hensyn til den mulige 

afsmittende virkning med hensyn til 

konnektivitet, f.eks. når et iværksat projekt 

kan forbedre forretningsgrundlaget for 

fremtidige udbredelser, der fører til 

yderligere dækning af områder og 

befolkningsgrupper i områder, som hidtil 

har ikke har været dækket. 

(29) Aktioner, der bidrager til projekter 

af fælles interesse inden for infrastruktur til 

digital konnektivitet, skal anvende den 

bedste tilgængelige teknologi med hensyn 

til beskyttelse af menneskers sundhed og 

miljøet, samtidig med at der skabes den 

bedste ligevægt mellem de mest 

avancerede teknologier for så vidt angår 

datastrømskapacitet, 

transmissionssikkerhed, 

netmodstandsdygtighed, cybersikkerhed, 

omkostningseffektivitet og socialt udbytte, 

og bør prioriteres ved hjælp af 

arbejdsprogrammer, idet kriterierne i denne 

forordning tages i betragtning. Udbredelse 

af net med meget høj kapacitet kan omfatte 

passiv infrastruktur med henblik på 

maksimering af de socioøkonomiske og 

miljømæssige fordele. Endelig bør der ved 

prioriteringen af aktionerne tages hensyn til 

den mulige afsmittende virkning med 

hensyn til konnektivitet, f.eks. når et 

iværksat projekt kan forbedre 

forretningsgrundlaget for fremtidige 

udbredelser, der fører til yderligere 

dækning af områder og befolkningsgrupper 

i områder, som hidtil har ikke har været 

dækket. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Projekter af fælles interesse inden 

for infrastruktur til digital konnektivitet 

skal opfylde nedenstående kriterier: 

 a) være baseret på forsigtighedsprincippet 

og de principper, at forebyggende 

foranstaltninger bør træffes i tilfælde af 

en mulig fare for menneskers, dyrs eller 

planters sundhed eller for at beskytte 

miljøet 

 b) bidrage til det specifikke mål, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c) 

 c) anvende den bedste tilgængelige 

teknologi og samtidig foreslå den bedste 

ligevægt med hensyn til 

datastrømskapacitet, 

transmissionssikkerhed, 

netmodstandsdygtighed, cybersikkerhed, 

beskyttelse af menneskers sundhed og 

miljøet, omkostningseffektivitet og socialt 

udbytte. 

Or. en 
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Artikel 8 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) aktioner, der bidrager til 

socioøkonomiske drivkræfters adgang til 

net med meget høj kapacitet, som kan 

levere gigabitkonnektivitet, skal prioriteres 

under hensyntagen til de 

socioøkonomiske drivkræfters funktion, 

relevansen af de digitale tjenester og 

applikationer, som leveringen af den 

underliggende konnektivitet giver 

mulighed for, og de mulige 

socioøkonomiske fordele for borgerne, 

virksomhederne og lokalsamfundene, 

herunder den mulige positive afsmittende 

virkning hvad angår konnektivitet, i 

overensstemmelse med del V i bilaget 

a) aktioner, der bidrager til 

socioøkonomiske drivkræfters adgang til 

net med meget høj kapacitet, som kan 

levere gigabitkonnektivitet, herunder 5G 

eller anden avanceret mobilkonnektivitet, 

skal prioriteres. Ud over Unionens globale 

konkurrenceevne og kapacitet til at 

absorbere investeringer skal der tages 

hensyn til socioøkonomiske drivkræfter, 

relevansen af de digitale tjenester og 

applikationer, som leveringen af den 

underliggende konnektivitet giver 

mulighed for, og de mulige 

socioøkonomiske fordele for borgerne, 

virksomhederne og lokalsamfundene, 

herunder den mulige positive afsmittende 

virkning hvad angår konnektivitet, såvel 

som den højeste standard for beskyttelse 

af menneskers sundhed og miljøet i 

overensstemmelse med del V i bilaget 

Or. en 
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Artikel 8 – stk. 3 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) for så vidt angår aktioner, der 

bidrager til udbredelsen af 5G-systemer, 

skal udbredelsen af 5G-korridorer langs 

større landbaserede transportruter 

prioriteres, herunder de transeuropæiske 

transportnet. Omfanget af projektets bidrag 

til at sikre dækning langs større 

transportruter, der muliggør uafbrudt 

levering af synergistiske digitale tjenester, 

mens de mulige positive afsmittende 

virkninger på områderne og befolkningen i 

nærheden af projektområdet maksimeres, 

tages også i betragtning. En vejledende 

liste over projekter, der kan drage fordel af 

støtte, indgår i bilagets del V 

c) for så vidt angår aktioner, der 

bidrager til udbredelsen af 5G-systemer, 

skal udbredelsen af 5G-korridorer langs 

større landbaserede transportruter 

prioriteres, herunder de transeuropæiske 

transportnet og socioøkonomiske centre. 

Omfanget af projektets bidrag til at sikre 

dækning langs større transportruter, der 

muliggør uafbrudt levering af synergistiske 

digitale tjenester, mens de mulige positive 

afsmittende virkninger på områderne og 

befolkningen i nærheden af projektområdet 

maksimeres, og de sundheds- og 

miljømæssige bekymringer minimeres, 

tages også i betragtning. En vejledende 

liste over projekter, der kan drage fordel af 

støtte, indgår i bilagets del V 

Or. en 
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Artikel 8 – stk. 3 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) for så vidt angår dækning med net 

med meget høj kapacitet prioriteres 

aktioner, der bidrager til dækning af 

områder og befolkninger, omvendt 

proportionalt med størrelsen på det tilskud, 

der er nødvendigt for projektets 

gennemførelse, i forhold til de gældende 

maksimale medfinansieringssatser, der er 

fastsat i artikel 14. Omfanget af projektets 

bidrag til at sikre omfattende dækning af 

området og befolkningen inden for et 

afgrænset projektområde, mens de mulige 

positive afsmittende virkninger på 

områderne og befolkningen i nærheden af 

projektområdet maksimeres, tages også i 

betragtning 

e) for så vidt angår dækning med net 

med meget høj kapacitet prioriteres 

aktioner, der bidrager til dækning af 

områder og befolkninger, omvendt 

proportionalt med størrelsen på det tilskud, 

der er nødvendigt for projektets 

gennemførelse, i forhold til de gældende 

maksimale medfinansieringssatser, der er 

fastsat i artikel 14. Omfanget af projektets 

bidrag til at sikre omfattende dækning af 

området og befolkningen inden for et 

afgrænset projektområde, mens de mulige 

positive afsmittende virkninger på 

områderne og befolkningen i nærheden af 

projektområdet maksimeres, og de 

sundheds- og miljømæssige bekymringer 

minimeres, tages også i betragtning 

Or. en 
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Artikel 9 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I energisektoren kan følgende 

aktioner komme i betragtning til at 

modtage finansiel støtte fra Unionen i 

henhold til denne forordning: 

3. I energisektoren kan følgende 

aktioner komme i betragtning til at 

modtage finansiel støtte fra Unionen i 

henhold til denne forordning: 

a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013 

a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013, som hører ind under 

kategorien energiinfrastruktur i bilag II.1 

til nævnte forordning 

b) aktioner til støtte for 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi, herunder deres 

udformning, som defineret i del IV i 

bilaget til nærværende forordning, såfremt 

betingelserne i artikel 7 i denne forordning 

opfyldes. 

b) aktioner til støtte for 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi, herunder deres 

udformning, som defineret i del IV i 

bilaget til nærværende forordning, såfremt 

betingelserne i artikel 7 i denne forordning 

opfyldes. 

 ba) aktioner vedrørende 

energiinfrastrukturprojekter, der bidrager 

til at forbedre energieffektiviteten, hvor 

disse projekter påvirker de 

grænseoverskridende energistrømme, bl.a. 

gennem efterspørgselsreaktion og 

intelligente net; 

 I energisektoren kan følgende aktioner 

ikke komme i betragtning til at modtage 

finansiel støtte fra Unionen i henhold til 

denne forordning: 

i) aktioner i forbindelse med produktion, 

forarbejdning, transmission, distribution, 

oplagring eller forbrænding af fossile 
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ii) aktioner vedrørende vedvarende og 

dekarboniserede gasprojekter, som 

transporterer fossile ressourcer. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I energisektoren kan følgende 

aktioner komme i betragtning til at 

modtage finansiel støtte fra Unionen i 

henhold til denne forordning: 

3. I energisektoren kan følgende 

aktioner komme i betragtning til at 

modtage finansiel støtte fra Unionen i 

henhold til denne forordning: 

a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013 

a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013, som hører ind under 

kategorien energiinfrastruktur i bilag II.1 

til nævnte forordning 

b) aktioner til støtte for 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi, herunder deres 

udformning, som defineret i del IV i 

bilaget til nærværende forordning, såfremt 

betingelserne i artikel 7 i denne forordning 

opfyldes. 

b) aktioner til støtte for 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi, herunder deres 

udformning, som defineret i del IV i 

bilaget til nærværende forordning, såfremt 

betingelserne i artikel 7 i denne forordning 

opfyldes. 

 ba) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013, som hører ind under 

kategorien energiinfrastruktur i bilag II.1 

til nævnte forordning, med et maksimalt 

budget på 15% af det budget, der er afsat i 

henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i 

nærværende forordning, og begrænset til 

det første arbejdsprogram, samt aktioner, 

der udelukkende anvender bæredygtig 

vedvarende brint eller biomethan 

 b b) aktioner vedrørende 

energiinfrastrukturprojekter, der bidrager 

til at forbedre energieffektiviteten, hvor 
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disse projekter påvirker de 

grænseoverskridende energistrømme, bl.a. 

gennem efterspørgselsreaktion og 

intelligente net; 

Or. en 
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Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 1 – led 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - overholder de højeste 

sikkerhedsstandarder med hensyn til 

begrænsning af elektromagnetisk 

forurening for at beskytte menneskers 

sundhed og miljøet 

Or. en 

 


