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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser Kommissionens forslag til retningslinjer for den transeuropæiske 
energiinfrastruktur velkomment.

Som Kommissionen selv anfører, identificerer dette initiativ – for perioden frem til 2020 og 
derefter – et begrænset antal prioriterede transeuropæiske korridorer og områder, der omfatter 
el- og gasnet samt olie- og kuldioxidtransportinfrastruktur, hvor der er størst behov for en EU-
indsats. Meningen er, at disse prioriteter skal søges gennemført ved at:

1. strømline tilladelsesprocedurerne for at opnå en væsentlig kortere varighed af 
projekter af fælles interesse og øge offentlighedens deltagelse og accept i forbindelse 
med gennemførelsen af sådanne projekter

2. lette reguleringen af projekter af fælles interesse på el- og gasområdet ved at fordele 
omkostningerne ud fra de opnåede positive virkninger og sikre, at tilladte afkast 
stemmer overens med risiciene

3. sikre gennemførelsen af projekter af fælles interesse ved at tilvejebringe den 
nødvendige markedsbaserede og direkte finansielle EU-støtte. Hvad angår 
sidstnævnte, udgør forslaget grundlaget for, om projekter af fælles interesse kan anses 
for støtteberettigede og modtage finansiel EU-støtte fra Connecting Europe-faciliteten, 
for hvilken der foreligger et særskilt forslag til retsakt.

Ændringsforslagene tager sigte på at præcisere nogle af begreberne i forordningen og forbedre 
sammenhængen med andre EU-retsakter – navnlig dem, der vedrører VVM-vurdering og 
strukturfondene – samt Europa 2020-strategien (der forfølger nogle indbyrdes forbundne 
klima- og energimål) og andre relevante udviklingsscenarier såsom dem, der opstilles i 2050-
køreplanen.

Da gennemførelsen af disse projekter af fælles interesse vil kræve en massiv finansiel indsats, 
og der kun er begrænsede EU-midler til rådighed, søges det med ændringsforslagene sikret, at 
den private sektor vil yde et rimeligt bidrag til finansieringen.

Et centralt element i forordningen er cost-benefit-analysen. Ordføreren foreslår, at de 
bestemmelser i bilaget, der beskriver metodologien, udbygges ved, at der tilføjes indikatorer 
for fordele og ulemper. Eftersom tidshorisonten for projekternes gennemførelse og deres 
forventede levetid er meget lang, spiller de kalkulationsrenter, der anvendes ved beregningen 
af disse parametre, en afgørende rolle. Det foreslås derfor, at Kommissionen med jævne 
mellemrum offentliggør de kalkulationsrenter, der skal lægges til grund. Endvidere skal 
projektiværksætterne for at afspejle de specifikke eksternaliteter, der er knyttet til hvert enkelt 
projekt, og i samråd med relevante interesseparter fastsætte en risikopræmie, der lægges oven 
i kalkulationsrenten. En sådan fremgangsmåde vil give de relevante interesseparter og navnlig 
de borgere, der befinder sig i projekternes umiddelbare omgivelser, et incitament til deltage i 
debatten.

Inden de forelægger deres respektive metodologier for en harmoniseret cost-benefit-analyse af 
energisystemet som helhed, skal såvel EU-ENTSO'en for elektricitet som ENTSO'en for gas 
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tage hensyn til bidragene hertil fra Det Europæiske Miljøagentur og Observationscentret for 
EU's Fysiske og Funktionelle Udvikling. På denne måde kan parametrene vedrørende 
miljømæssig og fysisk planlægning blive integreret i metodologien, inden den forelægges.

Indholdet af den rapport, som projektiværksætterne skal udarbejde, udvides til også at omfatte 
f.eks. strukturfondenes bidrag til projektets gennemførelse og en oversigt over de faktisk 
afholdte omkostninger set i forhold til det oprindelige overslag.

Hvis de faktiske omkostninger overstiger de anslåede omkostninger med 20 %, skal 
Kommissionen have mulighed for at fjerne projektet fra listen over støtteberettigede projekter.

Ordføreren finder, at et projekt ikke behøver at være opført på den tiårige netudviklingsplan 
for at kunne komme i betragtning som projekt "af fælles interesse".

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En hurtigere fornyelse af eksisterende 
og etablering af ny energiinfrastruktur er 
afgørende for at opfylde EU's energi- og 
klimapolitiske mål, som består i 
gennemførelsen af det indre marked for 
energi, sikring af forsyningssikkerheden, 
navnlig for gas og olie, reducering af 
drivhusgasemissionerne med 20 %, øgning 
af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 % og øgning af energieffektiviteten med 
20 % frem til 2020. Samtidig skal Unionen 
forberede sin infrastruktur på yderligere 
omstilling til kulstoffattige energiformer på 
længere sigt frem til 2050.

(6) En hurtigere fornyelse af eksisterende 
og etablering af ny energiinfrastruktur er 
afgørende for at opfylde EU's energi- og 
klimapolitiske mål, som består i 
gennemførelsen af det indre marked for 
energi, sikring af forsyningssikkerheden, 
navnlig for gas og olie, reducering af 
drivhusgasemissionerne med 20 %, øgning 
af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 % og øgning af energieffektiviteten med 
20 % frem til 2020. Samtidig skal Unionen 
forberede sin infrastruktur på yderligere 
omstilling til kulstoffattige energiformer på 
længere sigt frem til 2050, og inden for 
samme tidsramme forberede den til at 
forbinde regioner, der har en høj 
produktionskapacitet for vedvarende 
energi og et højt potentiale for oplagring 
af elektricitet.
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Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Investeringsbehovet frem til 2020 for 
el- og gastransmissionsinfrastruktur af 
europæisk betydning er blevet anslået til 
ca.200 mia. EUR. Den betydelige stigning i 
investeringerne sammenlignet med 
tendensen indtil nu og den hastende 
karakter af gennemførelsen af prioriteterne 
på energiinfrastrukturområdet forudsætter 
en ny tilgang til, hvordan 
energiinfrastruktur, og herunder især 
grænseoverskridende projekter, reguleres 
og finansieres.

(11) Investeringsbehovet frem til 2020 for 
el- og gastransmissionsinfrastruktur af 
europæisk betydning er blevet anslået til 
ca.200 mia. EUR. Den betydelige stigning i 
investeringerne sammenlignet med 
tendensen indtil nu, som et resultat af 
hurtigere og mere omfattende udvikling af 
vedvarende energikilder og 
bestræbelserne på pr. 2020 at nå 
Unionens mål om at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 20 %, 
at forbedre energieffektiviteten med 20 % 
og øge den andel af energiforbruget, der 
har oprindelse i vedvarende energikilder, 
med 20 %, og den hastende karakter af 
gennemførelsen af prioriteterne på 
energiinfrastrukturområdet forudsætter en 
ny tilgang til, hvordan energiinfrastruktur, 
og herunder især grænseoverskridende 
projekter, reguleres og finansieres.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Energilagringsfaciliteter og anlæg 
for flydende naturgas (LNG) og 
komprimeret naturgas (CNG) bør som en 
del af et transeuropæisk system for 
energiinfrastruktur spille en vigtig rolle i 
at sikre forsyningssikkerheden ved 
fordelingen af lagret energi. Den hurtige 
udvikling af energilagringsfaciliteter er 
derfor en vigtig del af en velfungerende 
energinetinfrastruktur.
Konkurrence i forbindelse med opførelse 
og drift af el-oplagringsprojekter i form af 
pumpekraft (vand) eller 
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energilagringsfaciliteter bør ikke hæmmes 
af opkrævning af nettariffer, der 
behandler disse anlæg som slutbrugere.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Projekter af fælles interesse bør have 
"prioriteret status" på nationalt plan for at 
sikre en hurtig administrativ behandling. 
Projekter af fælles interesse bør af de 
kompetente myndigheder behandles som 
værende i den offentlige interesse. Der bør 
på nøje fastlagte betingelser gives 
tilladelser til projekter, som har en negativ 
miljøvirkning, hvis der er tale om hensynet 
til overordnede samfundsinteresser, jf. 
direktiv 92/43/EF og 2000/60/EF.

(20) Projekter af fælles interesse bør have 
"prioriteret status" på nationalt plan for at 
sikre en hurtig administrativ behandling. 
Regionale eller nationale projekter kan 
også tildeles prioriteret status, hvis dette 
tjener til at sikre integration af 
vedvarende energikilder og sikre 
konkurrencen. Dette omfatter også 
projekter, der involverer tredjelande 
(f.eks. Schweiz). Projekter af fælles 
interesse bør af de kompetente 
myndigheder behandles som værende i den 
offentlige interesse. Der bør på nøje 
fastlagte betingelser gives tilladelser til 
projekter, som har en negativ 
miljøvirkning, hvis der er tale om hensynet 
til overordnede samfundsinteresser, jf. 
direktiv 92/43/EF og 2000/60/EF.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvis der oprettes en enkelt kompetent 
myndighed på nationalt plan, som 
integrerer eller samordner alle 
tilladelsesprocedurer ("one-stop-shop"), 
burde det kunne mindske kompleksiteten, 
øge effektiviteten og gennemskueligheden 
og medvirke til et bedre samarbejde 
mellem medlemsstaterne.

(21) Hvis der oprettes en enkelt kompetent 
myndighed på nationalt plan, som 
integrerer eller samordner alle 
tilladelsesprocedurer ("one-stop-shop"), 
burde det kunne mindske kompleksiteten, 
øge effektiviteten og gennemskueligheden 
og medvirke til et bedre samarbejde 
mellem medlemsstaterne. Dog bør 
etableringen af en sådan myndighed ikke 
øge omkostningerne for skatteyderne, og 
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den bør etableres ved at omfordele 
eksisterende ressourcer.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det europæiske genopretningsprogram 
for energiområdet har demonstreret 
merværdien af at mobilisere privat 
finansiering ved hjælp af en betydelig 
finansiel støtte fra EU til gennemførelsen 
af projekter af europæisk betydning. Det 
Europæiske Råd af 4.februar 2011 
anerkendte, at nogle 
energiinfrastrukturprojekter måske kræver 
en begrænset offentlig finansiering for at 
mobilisere private midler. På baggrund af 
den økonomiske og finansielle krise og 
budgetmæssige begrænsninger, bør 
målrettet støtte gennem tilskud og 
finansielle instrumenter udvikles under den 
kommende flerårige finansielle ramme; det 
vil tiltrække nye investorer til prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
samtidig med at Unionens budgetmæssige 
bidrag holdes på et minimum.

(29) Det europæiske genopretningsprogram 
for energiområdet har demonstreret 
merværdien af at mobilisere privat 
finansiering ved hjælp af en betydelig 
finansiel støtte fra EU til gennemførelsen 
af projekter af europæisk betydning. Det 
Europæiske Råd af 4.februar 2011 
anerkendte, at nogle 
energiinfrastrukturprojekter måske kræver 
en begrænset offentlig finansiering for at 
mobilisere private midler. På baggrund af 
den økonomiske og finansielle krise og 
budgetmæssige begrænsninger, bør 
målrettet støtte gennem tilskud og 
finansielle instrumenter udvikles under den 
kommende flerårige finansielle ramme; det 
vil tiltrække nye investorer til prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
samtidig med at Unionens budgetmæssige 
bidrag holdes på et minimum. De relevante 
foranstaltninger bør trække på 
erfaringerne fra pilotfasen efter 
indførelsen af projektobligationer til 
finansiering af infrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Projekter af fælles interesse inden for 
elektricitet, gas og kuldioxid bør være 
berettigede til at modtage finansiel EU-
støtte til undersøgelser og - under visse 
omstændigheder - til anlægsarbejder under 
den foreslåede forordning om Connecting 

(30) Projekter af fælles interesse inden for 
elektricitet, gas og kuldioxid bør være 
berettigede til at modtage finansiel EU-
støtte til undersøgelser og - under visse 
omstændigheder - til anlægsarbejder under 
den foreslåede forordning om Connecting 
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Europe-faciliteten, enten i form af tilskud 
eller i form af innovative finansielle 
instrumenter. Det sikrer, at der kan ydes en 
skræddersyet støtte til de projekter af 
fælles interesse, som ikke er bæredygtige 
under de eksisterende rammebestemmelser 
og markedsvilkår. Den finansielle bistand 
bør sikre den fornødne synergi med midler 
fra instrumenter under andre EU-politikker. 
Connecting Europe-faciliteten vil navnlig 
finansiere energiinfrastruktur af europæisk 
betydning, medens strukturfondene vil 
finansiere intelligente 
energidistributionsnet af lokal eller 
regional betydning. De to 
finansieringskilder vil således supplere 
hinanden.

Europe-faciliteten, enten i form af tilskud 
eller i form af innovative finansielle 
instrumenter. Det sikrer, at der kan ydes en 
skræddersyet støtte til de projekter af 
fælles interesse, som ikke er bæredygtige 
under de eksisterende rammebestemmelser 
og markedsvilkår. Der bør tages behørigt 
hensyn til behovet for at undgå enhver 
konkurrenceforvridning, især mellem 
projekter, der bidrager til opfyldelse af 
samme EU-prioriterede korridor. Den 
finansielle bistand bør sikre den fornødne 
synergi med midler fra instrumenter under 
andre EU-politikker. Connecting Europe-
faciliteten vil navnlig finansiere 
energiinfrastruktur af europæisk betydning, 
medens strukturfondene vil finansiere 
intelligente energidistributionsnet af lokal 
eller regional betydning. De to 
finansieringskilder vil således supplere 
hinanden.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30α) I den nuværende situation med 
økonomisk krise, kan de store uligheder i 
kreditvurderingen af medlemsstaterne og 
investorerne medføre skævheder og store 
hindringer for projektfinansiering. 
Bidraget fra EU-midler til at overvinde 
disse ubalancer er af central betydning 
for at sikre, at realiseringen af 
infrastrukturprojekter, der bidrager til at 
nå målene i denne forordning, ikke 
bringes i fare – især i betragtning af, at 
størstedelen af de nødvendige midler til 
energiinfrastrukturer i det kommende årti 
vil blive leveret af den private sektor.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Når Rådet og Kommissionen 
vurderer, om der er gjort tilstrækkelige 
fremskridt hen imod opfyldelse af den 
mellemfristede budgetmålsætning, og i 
forbindelse hermed undersøger 
vækstkurven i de offentlige udgifter, bør 
udgiftsaggregatet ikke indeholde 
renteudgifter, udgifter til EU-
programmer, der helt dækkes af EU-
indtægter, og ikke-diskretionære 
ændringer i udgifterne til 
arbejdsløshedsunderstøttelse, jf. artikel 5 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om 
styrkelse af overvågningen af 
budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker1.
____________________

1 EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning tilsidesætter ikke: 
– Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 
1985 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet1

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet2

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger3

– Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
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dyr og planter4;
– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle5

– Århus-konventionen og
– Esbo-konventionen.
____________________

1EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40
2EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
3EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
4 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
5 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.

Begrundelse

Ændringen præciserer, at andre EU-retsakter fortsat vil gælde.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder en EU-liste 
over projekter af fælles interesse. Listen 
revurderes hvert andet år og ajourføres om 
nødvendigt. Den første liste vedtages 
senest den 31. juli 2013.

1. Kommissionen udarbejder en EU-liste 
over projekter af fælles interesse. Listen 
revurderes hvert andet år og ajourføres. 
Den første liste vedtages senest den 31. juli 
2013.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder en EU-liste 
over projekter af fælles interesse. Listen 
revurderes hvert andet år og ajourføres om 
nødvendigt. Den første liste vedtages 
senest den 31. juli 2013.

1. Kommissionen udarbejder gennem 
høring af medlemsstaterne en EU-liste 
over projekter af fælles interesse. Listen 
revurderes hvert andet år og ajourføres om 
nødvendigt. Den første liste vedtages 
senest den 31. juli 2013.
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Begrundelse

Dette bør være en høringsproces på alle stadier.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver gruppe udarbejder sin egen liste 
over forslag til projekter af fælles interesse 
i henhold til proceduren i afsnit 2 i bilag III 
i overensstemmelse med hvert projekts 
bidrag til gennemførelsen af de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
der er anført i bilag I, og deres opfyldelse 
af kriterierne i artikel 4. Hvert enkelt 
projektforslag forudsætter en godkendelse 
fra den eller de medlemsstater, hvis 
territorium projektet vedrører.

3. Hver gruppe udarbejder sin egen liste 
over forslag til projekter af fælles interesse 
i henhold til proceduren i afsnit 2 i bilag III 
i overensstemmelse med hvert projekts 
bidrag til gennemførelsen af de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
der er anført i bilag I, og deres opfyldelse 
af kriterierne i artikel 4. Grupperne 
vedtager den foreslåede liste ved simpelt 
flertal af deres medlemmer. Hvert enkelt 
projektforslag forudsætter en godkendelse 
fra den eller de medlemsstater, hvis 
territorium projektet vedrører.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet forekommer økonomisk, 
socialt og miljømæssigt bæredygtigt, samt

b) projektet er levedygtigt på grundlag af 
økonomiske, sociale og miljømæssige
kriterier, samt

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) projektet medtager og er i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og specifikt med artikel 
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170 og 171

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedsintegration, konkurrence og 
systemfleksibilitet

– markedsintegration, bl.a. gennem 
afbødning af virkningerne af EU-
regioners afsondrede beliggenhed, 
konkurrence og systemfleksibilitet

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– interoperabilitet og sikker systemdrift – forsyningssikkerhed, bl.a. via
interoperabilitet og sikker systemdrift

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– høj produktionskapacitet for vedvarende 
energi og et højt potentiale for oplagring

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedsintegration, interoperabilitet og 
systemfleksibilitet

– markedsintegration, bl.a. gennem
afbødning af virkningerne af EU-
regioners afsondrede beliggenhed, 
interoperabilitet og systemfleksibilitet
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Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved rangordning af projekter, som 
bidrager til gennemførelsen af samme 
prioritet, skal der også tages behørigt 
hensyn til, hvor hastende det enkelte 
foreslåede projekt er med sigte på 
opfyldelsen af de energipolitiske mål for 
markedsintegration og konkurrence, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed, 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
hvert projekt, og dets komplementaritet 
med andre foreslåede projekter. For 
projekter, der er omfattet af kategorien i 
punkt 1, litra e), i bilag II, skal der også 
tages behørigt hensyn til antallet af 
brugere, der berøres af projektet, det årlige 
energiforbrug og andelen af produktion fra 
ikke-regulerbare ressourcer i det område, 
hvor disse brugere befinder sig.

4. Ved rangordning af projekter, som 
bidrager til gennemførelsen af samme 
prioritet, skal der også tages behørigt 
hensyn til, hvor hastende det enkelte 
foreslåede projekt er med sigte på 
opfyldelsen af de energipolitiske mål for 
markedsintegration og konkurrence, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed, 
systemfleksibilitet og robusthed, projektets 
omkostningseffektive merværdi-fordele i 
form af arbejdspladser og antallet af 
medlemsstater, der påvirkes af hvert 
projekt, og dets komplementaritet med 
andre foreslåede projekter, samt dets 
potentiale for at øge innovationen. Der 
tages hensyn til de indikatorer, som er 
nævnt i bilag V, punkt 5, og som danner 
grundlag for en cost-benefit-analyse af 
projektet. Med henblik herpå kan de 
pågældende indikatorer fastlægges på et 
harmoniseret grundlag udarbejdet af 
Kommissionen. For projekter, der er 
omfattet af kategorien i punkt 1, litra e), i 
bilag II, skal der også tages behørigt 
hensyn til antallet af brugere, der berøres af 
projektet, det årlige energiforbrug og 
andelen af produktion fra ikke-regulerbare 
ressourcer i det område, hvor disse brugere 
befinder sig.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Projekter, der omfatter mindst én 
medlemsstat, som gennemgår eller er 
truet af alvorlige vanskeligheder med 
hensyn til deres økonomiske stabilitet 
og/eller som har anmodet om eller 
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modtager finansiel bistand i henhold til 
forordning (EU) nr. ... / 2012, skal tildeles 
status som højeste prioritet, når projekter 
af fælles interesse rangordnes.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet og grupperne overvåger, 
hvilke fremskridt der gøres med 
gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse. Grupperne kan anmode om 
yderligere oplysninger i overensstemmelse 
med stk. 3, 4 og 5, kontrollere oplysninger 
på stedet og indkalde til møder med 
relevante parter. Grupperne kan også 
anmode Agenturet om at træffe 
foranstaltninger, som letter gennemførelsen 
af projekter af fælles interesse.

2. Agenturet og grupperne overvåger, 
hvilke fremskridt der gøres med 
gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse. Grupperne kan anmode om 
yderligere oplysninger i overensstemmelse 
med stk. 3, 4 og 5, kontrollere oplysninger 
på stedet og indkalde til møder med 
relevante parter. Grupperne kan også 
anmode Agenturet om at træffe 
foranstaltninger, som letter gennemførelsen 
af projekter af fælles interesse. Gruppernes 
beslutning om at forelægge anmodningen 
træffes med simpelt flertal blandt deres 
medlemmer.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) detaljerede oplysninger om de 
afholdte omkostninger til dato og de 
nuværende prognoser for fremtidige 
udgifter, der skønnes at blive afholdt af 
projektet, ledsaget af en analyse og 
beskrivelse af, hvordan disse 
omkostninger kan sammenlignes med 
dem, der er skønnet i den oprindelige 
gennemførelsesplan

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning



AD\905017DA.doc 15/32 PE483.695v04-00

DA

Artikel 5 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) strukturfondenes og andre EU-
midlers bidrag til projektet, herunder 
investeringer eller garantier fra Den 
Europæiske Investeringsbank

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke længere indgår i den ti-
årige netudviklingsplan

udgår

Begrundelse

Det bør ikke være et krav, at et projekt er opført på den tiårige netudviklingsplan, for at det 
kan komme i betragtning som projekt "af fælles interesse". I modsat fald vil de potentielle 
projekter, som indebærer en væsentlig EU-merværdi, men som ikke interesserer (mindst et af) 
de pågældende medlemsstater, aldrig blive gennemført.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) De afholdte omkostninger overstiger 
de i gennemførelsesplanen anslåede 
omkostninger for den samme periode med 
30 %, medmindre en sådan overskridelse 
af overslagene kan begrundes behørigt 
som værende uden for projektledernes 
rimelige kontrol.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport 
baseret på oplysninger vedrørende stk. 2–
7.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer inden ni 
måneder fra denne forordnings 
ikrafttræden foranstaltninger til at 
strømline miljøvurderingsprocedurerne 
med henblik på at overholde fristerne i 
artikel 11 og mindske den administrative 
byrde for færdiggørelsen af projekter af 
fælles interesse. Disse foranstaltninger 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
EU-lovgivningen.

4. Medlemsstaterne træffer inden ni 
måneder fra denne forordnings 
ikrafttræden bindende foranstaltninger til 
at strømline miljøvurderingsprocedurerne 
med henblik på at overholde fristerne i 
artikel 11 og mindske den administrative 
byrde for færdiggørelsen af projekter af 
fælles interesse. Disse foranstaltninger 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udsteder inden tre måneder 
efter ikrafttrædelsen af denne forordning 
retningslinjer til støtte for medlemsstaterne 
i deres bestræbelser på at fastlægge 
hensigtsmæssige foranstaltninger og sikre 
en kohærent anvendelse af de 
miljøvurderingsprocedurer, der kræves for 
projekter af fælles interesse i henhold til 

Kommissionen udsteder inden tre måneder 
efter ikrafttrædelsen af denne forordning 
retningslinjer til støtte for medlemsstaterne 
i deres bestræbelser på at fastlægge 
hensigtsmæssige bindende foranstaltninger 
og sikre en kohærent anvendelse af de 
miljøvurderingsprocedurer, der kræves for 
projekter af fælles interesse i henhold til 
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EU-lovgivningen. EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden og efter at have hørt Det 
Europæiske Miljøagentur (EEA) og 
Observationscentret for EU's Fysiske og 
Funktionelle Udvikling (ESPON)
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas Agenturet og 
Kommissionen deres respektive metoder, 
herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan i relevante 
udviklingsscenarier for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med alle 
efterfølgende ti-årige netudviklingsplaner 
for el og gas, der udarbejdes af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med alle 
efterfølgende tiårige netudviklingsplaner 
for el og gas, der udarbejdes af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009, 
og de vigtigste resultater af cost-benefit-
analysen i relevante scenarier skal 
medtages i høringsprocessen og 
slutrapporteringen for de tiårige 
netudviklingsplaner.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsomkostningerne i 
forbindelse med et projekt af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II, 
afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

1. Investeringsomkostningerne i 
forbindelse med et projekt af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til e), og punkt 2, i bilag II, 
afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Iværksætteren(-erne) af et projekt af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II, 
holder alle berørte nationale 
reguleringsmyndigheder regelmæssigt 
underrettet om projektets forløb og 
fastlæggelsen af de dermed forbundne 
omkostninger og virkninger. Så snart et 
projekt af fælles interesse, der er udvalgt i 
henhold til artikel 3, og som er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2 i bilag II, har nået en tilstrækkelig 
modenhedsgrad, indsender 
projektiværksætteren en 
investeringsanmodning med en 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling, til de relevante 
nationale reguleringsmyndigheder, ledsaget 
af følgende:

Iværksætteren(-erne) af et projekt af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til e), og punkt 2, i bilag II, 
holder alle berørte nationale 
reguleringsmyndigheder regelmæssigt 
underrettet om projektets forløb og 
fastlæggelsen af de dermed forbundne 
omkostninger og virkninger. Så snart et 
projekt af fælles interesse, der er udvalgt i 
henhold til artikel 3, og som er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til e), og 
punkt 2 i bilag II, har nået en tilstrækkelig 
modenhedsgrad, indsender 
projektiværksætteren en 
investeringsanmodning med en 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling, til de relevante 
nationale reguleringsmyndigheder, ledsaget 
af følgende:

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgørelsen om grænseoverskridende 
omkostningsfordeling tages der hensyn til 
de økonomiske, sociale og miljømæssige
omkostninger og fordele ved 
projektet(-erne) i de berørte medlemsstater 
og eventuelle behov for finansiel støtte.

Ved afgørelsen om grænseoverskridende 
omkostningsfordeling tages der hensyn til 
de økonomiske omkostninger og fordele 
ved projektet(-erne) i de berørte 
medlemsstater og eventuelle behov for 
finansiel støtte.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor projektomkostningerne er 
indregnet i nettarifferne, trækkes 
indtægter fra prissætning på 
spidsbelastning af transmissionslinjer, der 
er inkluderet i projektet, fra nettarifferne. 
Ved fordelingen af indtægterne fra 
prissætningen af spidsbelastning på 
forskellige transmissionstariffer anvendes 
samme nøgle som ved fordelingen af 
omkostninger.

BegrundelseDette kan forenkle diskussionen om deling af omkostningerne mellem projektets 
iværksættere, fordi det sikrer, at en stor del af indtægterne deles i samme forhold som 
omkostningerne. Hermed imødegås de betænkeligheder, som de nationale myndigheder nærer 
ved at pålægge deres forbrugere omkostninger, som kan komme udenlandske forbrugere til 
gode.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), 
gaslagringsfaciliteter og LNG-anlæg, i 
forhold til de risici, som normalt 
forekommer i forbindelse med et 
sammenligneligt infrastrukturprojekt, og 
hvis disse risici ikke er omfattet af en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i direktiv 
2009/73/EF eller artikel 17 i forordning 
(EF) nr. 714/2009, sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
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8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

I forbindelse med betaling af afgifter for 
netadgang behandles el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
(vand), gaslagringsfaciliteter og LNG-
anlæg ikke som slutbrugere, for ikke at 
bringe deres konkurrenceevne i fare.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, og udviklingsrisici.

Begrundelse

For så vidt angår transmissionsprojekter, der er opbygget som del af de reguleringsbaserede 
aktiver, sikrer de nationale reguleringsmyndigheder og EU-regelsættet en passende indtægt, 
hvorved risikoen knyttet til underdækning af omkostninger undgås, idet det ellers ville udgøre 
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en bekostelig garanti for kommercielle transmissionslinjer. I tilfælde, hvor dette ikke anses for 
troværdigt, bør lovgivernes sigte være at imødegå sådanne betænkeligheder ved at styrke 
troværdigheden frem for ved at tilbyde et større afkast, således at omkostningerne for 
forbrugerne begrænses.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) regler om at give yderligere forrentning 
af den investerede kapital til projektet eller

c) regler om at give yderligere forrentning 
af eller imødegå risikoen for den 
investerede kapital til projektet eller

Begrundelse

Hvis lovgivningsmæssige tiltag baseret på bedste praksis deles og udvikles yderligere, og der 
gøres en indsats for at håndtere risikofaktorer, som ligger uden for investorernes kontrol, kan 
det både gøre investeringer i transmissionsinfrastruktur mere attraktive for en bredere kreds 
af aktører og reducere den forrentning, der skal tilbydes for at tiltrække sådan investeringer.

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) retningslinjer baseret på bedste 
praksis i evalueringen af risici i 
forbindelse med den indskudte kapital til 
projektet eller

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, kan Kommissionen udstede
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, udsteder Kommissionen 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 
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(EF) nr. 715/2009. (EF) nr. 715/2009. I denne forbindelse 
tages der især hensyn til de i denne 
artikels stk. 3, litra c), fastsatte regler om 
yderligere forrentning af kapital.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, 2 og 4 i 
bilag II kan modtage finansiel EU-støtte i 
form af tilskud til undersøgelser og 
finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

1. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, 2 og 4 i 
bilag II kan modtage finansiel EU-støtte i 
form af tilskud til undersøgelser og 
finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. …/… om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten under 
hensyntagen til: 
– nødvendigheden af at forhindre 
konkurrenceforvridning, navnlig mellem 
projekter som bidrager til opnåelsen af 
samme EU-prioriterede korridor
– at privat finansiering eller finansiering 
fra de involverede økonomiske operatører 
vil udgøre hovedkilden til finansiering.
Valget af finansielle instrumenter 
bestemmes af projekternes art. Ikke 
enhver form for finansiering finder 
nødvendigvis anvendelse på hvert projekt.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, undtagen el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til e), og punkt 2, i bilag II, undtagen el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
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(vand), er også berettiget til finansiel EU-
støtte i form af tilskud til anlægsarbejder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten], hvis de gennemføres i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 6, litra b), 
eller, hvis de opfylder følgende kriterier:

(vand), er også berettiget til finansiel EU-
støtte i form af tilskud til anlægsarbejder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten], hvis de gennemføres i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 5, stk.6, litra b), eller, 
hvis de opfylder følgende kriterier:

Begrundelse

Det giver mening at lade alle energirelaterede – her elektricitetsrelaterede –
infrastrukturprojekter være berettigede til EU-tilskud og dermed også projekter vedrørende 
etablering af intelligente net.

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed, og

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed, eller 
projektlederen kan klart påvise, at der 
forekommer uforholdsmæssigt høje 
finansielle omkostninger eller manglende 
adgang til markedsfinansiering på grund 
af ekstraordinære finansielle og 
økonomiske vanskeligheder for den 
medlemsstat eller de medlemsstater, hvor 
hele eller dele af projektet af fælles 
interesse skal gennemføres, samt

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Kapitel V a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel Va – Fremskyndet procedure i 
medlemsstater, der gennemgår eller er 
truet af alvorlige vanskeligheder

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Energiinfrastrukturer som en del af 

makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer

1. Den tekniske bistand fra Kommissionen 
til medlemsstater, der gennemgår eller er 
truet af alvorlige vanskeligheder med 
hensyn til deres økonomiske stabilitet 
og/eller som har anmodet om eller 
modtager finansiel bistand i henhold til 
forordning (EU) nr. ... /2012, skal omfatte 
en høring af de kompetente nationale 
myndigheder og de relevante 
projektansvarlige med henblik på at:
a) fremskynde gennemførelsen af 
projekter af fælles interesse, der er anført 
i listen i artikel 3 i overensstemmelse med 
kriterierne for hastesager fastlagt i artikel 
4, stk. 4
b) afsøge alle til rådighed stående midler, 
der kan lette finansieringsvilkårene for de 
forskellige involverede parter.
2. Med henblik på at anvende stk. 1, 
litra a), kan de frister, der er fastlagt i 
artikel 10, stk. 3, artikel 11 og artikel 13, 
stk. 5 og 6, afkortes.
3. En strammere tidsramme må ikke 
indebære en svækkelse af offentlighedens 
deltagelse, der sker ved de relevante 
interessenter.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de bidrag, projekterne af fælles 
interesse har ydet til gennemførelsen af 
EU's strategi for vækst og beskæftigelse

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtede og udbetalte EU-midler til 
projekter af fælles interesse i henhold til 
bestemmelserne i [Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten] 
sammenlignet med den samlede værdi af 
de støttede projekter af fælles interesse

b) forpligtede og udbetalte EU-midler til 
projekter af fælles interesse i henhold til 
såvel bestemmelserne i [Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/… om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten] som strukturfondene
sammenlignet med den samlede værdi af 
de støttede projekter af fælles interesse

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 1 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Nord-syd elforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst 
elektricitet"): Sammenkoblinger og interne 
linjer i nord-sydgående og øst-vestgående 
retning for at fuldføre det indre marked og 
integrere elproduktion fra vedvarende 
energikilder.

(3) Nord-syd elforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst 
elektricitet"): Sammenkoblinger og interne 
linjer i nord-sydgående og øst-vestgående 
retning for at fuldføre det indre marked,
ophæve ø-elektricitetssystemers 
afsondrethed og integrere elproduktion fra 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"): 
Regionale gasforbindelser mellem 
Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav og Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

(2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"): 
Regionale gasforbindelser mellem 
Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav, Sortehavet og det østlige 
Middelhavsområde, navnlig med henblik 
på yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 4 – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Elmotorveje: Første elmotorveje i 2020 
med henblik på at skabe et 
elmotorvejssystem, som dækker hele 
Unionen.

2) Elmotorveje: Første elmotorveje i 2020 
med henblik på at skabe et 
elmotorvejssystem, som dækker hele 
Unionen, og navnlig forbinde de regioner, 
der har høj produktionskapacitet for 
vedvarende energi og et højt potentiale for 
oplagring af denne energi.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Hver potentiel projektadministrator 
kan forelægge den pågældende gruppe en 
vurdering af sit/sine projekt(er) for så vidt 
angår bidraget til gennemførelse af 
prioriteterne i bilag I, opfyldelsen af de 
relevante kriterier i artikel 6, og alle 
andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af 
projektet/projekterne, og såfremt 
dette/disse opfylder kriterierne i artikel 4, 
bilag II og III, skal den pågældende 
gruppe inden for en frist på 6 måneder 
afgive en begrundet udtalelse om 
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projektets/projekternes mulighed for at 
blive godkendt som projekt af fælles 
interesse.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Foreslåede projekter for 
elektricitetstransmission i de kategorier, 
der er nævnt i bilag II, punkt 1, litra a)-b), 
skal på forslag af relevante 
interessehavere kunne gennemgås og 
behandles af de pågældende grupper, hvis 
de som minimum opfylder kriterierne i 
artikel 4, stk. 1 og stk. 2, litra a), og 
bilag II, punkt 1. 

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved evalueringen af foreslåede el- og 
gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II, skal hver gruppe, med 
forbehold af bestemmelserne i punkt 4, 
tage hensyn til den analyse, der er foretaget 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 12, stk. 7, for foreslåede el- og 
gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II, i de seneste foreliggende 
ti-årige netudviklingsplaner for gas og 
elektricitet, som er udarbejdet af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og (EF) nr. 715/2009.

Ved evalueringen af foreslåede el- og 
gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til e), og 
punkt 2, i bilag II, skal hver gruppe, med 
forbehold af bestemmelserne i punkt 4, 
tage hensyn til den analyse, der er foretaget 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 12, stk. 7, for foreslåede el- og 
gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til e), og 
punkt 2, i bilag II, i de seneste foreliggende 
tiårige netudviklingsplaner for gas og 
elektricitet, som er udarbejdet af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og (EF) nr. 715/2009.
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Begrundelse

Denne ændring går ud på at inddrage intelligente net.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eloplagring: projektet tilvejebringer 
lagerkapacitet, der muliggør en årlig netto-
elproduktion på mindst 500 GWh

b) eloplagring: projektet tilvejebringer 
lagerkapacitet, der muliggør en årlig netto-
elproduktion på mindst 500 GWh eller 
[x] % af medlemsstatens årlige 
elproduktion, alt efter hvilken er lavest

Begrundelse

500 GWh er i nogle medlemsstater meget højt, og det kan derfor være nyttigt også at fastsætte 
en procentdel af den årlige elproduktion.

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at levere 
direkte eller indirekte til mindst to 
medlemsstater eller på at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 
nr. 994/2010

d) gasoplagring eller LNG/CNG: projektet 
har til formål at levere direkte eller har 
mulighed for at levere indirekte til mindst 
to medlemsstater eller på at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 
nr. 994/2010

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 
brændselstype (biomasse, geotermisk 

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen (både i medlemsstaterne og 
i de tilgrænsende tredjelande), 
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varme, vandkraft, olie, gas, kernekraft, fast 
brændsel, vind, solcelleenergi, koncentreret 
solenergi, andre vedvarende 
energiteknologier) og deres geografiske 
beliggenhed, brændstofpriser (herunder for 
biomasse, kul, gas og olie), 
kuldioxidpriser, sammensætningen af 
transmissions- og eventuelt 
distributionsnettet, og dets udvikling under 
hensyntagen til al væsentlig ny produktion 
(herunder kapacitet til opsamling af 
kuldioxid), oplagrings- og 
transmissionsprojekter, for hvilke der er 
truffet en endelig beslutning, og som 
forventes ibrugtaget inden udgangen af år 
n+5

produktionskapaciteter efter brændselstype 
(biomasse, geotermisk varme, vandkraft, 
olie, gas, kernekraft, fast brændsel, vind, 
solcelleenergi, koncentreret solenergi, 
andre vedvarende energiteknologier) og 
deres geografiske beliggenhed, 
brændstofpriser (herunder for biomasse, 
kul, gas og olie), kuldioxidpriser, 
sammensætningen af transmissions- og 
eventuelt distributionsnettet, og dets 
udvikling under hensyntagen til al 
væsentlig ny produktion (herunder 
kapacitet til opsamling af kuldioxid), 
oplagrings- og transmissionsprojekter, for 
hvilke der er truffet en endelig beslutning, 
og som forventes ibrugtaget inden 
udgangen af år n+5

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 
brændselstype (biomasse, geotermisk 
varme, vandkraft, olie, gas, kernekraft, fast 
brændsel, vind, solcelleenergi, koncentreret 
solenergi, andre vedvarende 
energiteknologier) og deres geografiske 
beliggenhed, brændstofpriser (herunder for 
biomasse, kul, gas og olie), 
kuldioxidpriser, sammensætningen af 
transmissions- og eventuelt 
distributionsnettet, og dets udvikling under 
hensyntagen til al væsentlig ny produktion 
(herunder kapacitet til opsamling af 
kuldioxid), oplagrings- og 
transmissionsprojekter, for hvilke der er 
truffet en endelig beslutning, og som 
forventes ibrugtaget inden udgangen af år 
n+5

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 
brændselstype (biomasse, geotermisk 
varme, vandkraft, olie, gas, kernekraft, fast 
brændsel, vind, solcelleenergi, koncentreret 
solenergi, andre vedvarende 
energiteknologier) og deres geografiske 
beliggenhed, brændstofpriser (herunder for 
biomasse, kul, gas og olie), 
kuldioxidpriser, sammensætningen af 
transmissions- og eventuelt 
distributionsnettet, og dets udvikling under 
hensyntagen til al væsentlig ny produktion 
(herunder kapacitet til opsamling af 
kuldioxid), oplagringspotentiale og
oplagrings- og transmissionsprojekter, for 
hvilke der er truffet en endelig beslutning, 
og som forventes ibrugtaget inden 
udgangen af år n+5



AD\905017DA.doc 31/32 PE483.695v04-00

DA

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) Projektadministratoren skal ved 
udførelsen af den cost-benefit-analyse, 
der er nævnt i artikel 13, stk. 4, litra a), 
lægge en risikopræmie på 
kalkulationsrenterne. 
Projektadministratoren skal fastsætte 
denne risikopræmie efter høring af de 
relevante interessehavere og på grundlag 
af de oplysninger, der er nævnt i bilag VI, 
punkt 4.

Begrundelse

Projektadministratoren skal til kalkulationsrenten lægge en risikopræmie, der afspejler 
projekternes ønskværdighed for de relevante interessehavere, navnlig borgerne.
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