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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 for 
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 man 
udbygger de bestemmelser i bilaget, der beskriver metodologien, ved at tilføje 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 
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. 
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Indholdet af den rapport, som projektiværksætterne skal udarbejde, udvides, så det også 
kommer til 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 det budgetterede med 20%, skal Kommissionen 
have mulighed for at fjerne projektet fra listen over støtteberettigede projekter.

Det er ordførerens opfattelse, at et projekt for at komme i betragtning som projekt "af fælles 
interesse" ikke behøver at være opført på den tiårige netudviklingsplan.

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
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning berører 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 
dyr og planter4

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle5

- Århus-konventionen samt
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- Espoo-konventionen.
____________________

1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
3 EFT 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.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at andre EU-retsakter fortsat er gældende.

Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 3

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, 

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, 



PE483.695v01-00 6/23 PA\893683DA.doc

DA

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.

bæredygtighed, forsyningssikkerhed og 
systemfleksibilitet, 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.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring sikres overensstemmelsen med artikel 4, stk. 2, litra a), hvor 
systemfleksibilitet nævnes blandt de kriterier, der skal anvendes.

Ændringsforslag 4

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 
samt det relevante mål i EU's strategi for 
vækst og beskæftigelse, 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.
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Or. en

Begrundelse

Projekterne bør vælges på grundlag af det bidrag, de kan yde til opnåelsen af målene i den 
overordnede Europa 2020-strategi, herunder navnlig målet om en forøgelse af de vedvarende 
energikilders andel i det endelige energiforbrug til 20 %.

Ændringsforslag 5

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, 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
hvert projekt, og dets komplementaritet 
med andre foreslåede projekter. Der skal 
endvidere 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.

Or. en

Begrundelse

Rangordningen bør for konsekvensens skyld tage hensyn til indikatorerne i bilag V. For at 
gøre det lettere at danne sig et overblik over forskellene mellem projekterne kan 
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Kommissionen harmonisere indikatorerne og den måde, de præsenteres på.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en angivelse af, om udviklingen i 
omkostningerne svarer til den 
omkostningsprognose, der er anført i 
gennemførelsesplanen.

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) strukturfondenes bidrag til projektets 
gennemførelse. 

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

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 
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projekter, som indebærer en væsentlig europæisk merværdi, men som ikke interesserer 
(mindst et af) de pågældende medlemsstater, aldrig blive gennemført. 

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de påløbne omkostninger overstiger 
det beløb, der er anslået i 
gennemførelsesplanen for samme periode, 
med 30 %.

Or. en

Begrundelse

Ud fra princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør Kommissionen kunne fjerne 
projekter, hvis omkostninger vokser hurtigere end forventet, fra listen.

Ændringsforslag 10

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. 1-
7.

Or. en
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Ændringsforslag 11

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 taget fuldt 
hensyn til kommentarer fra 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.

Or. en

Begrundelse

Ved at give EEA og ESPON adgang til at fremkomme med kommentarer til metoderne kan 
man integrere spørgsmål vedrørende miljø og fysisk planlægning i en tidlig fase.

Ændringsforslag 12

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 13

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 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, 
og de vigtigste resultater af cost-benefit-
analysen i relevante scenarier skal 
medtages i høringsprocessen og 
slutrapporteringen for de ti-årige 
netudviklingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 14

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 

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 
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en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Or. en

Ændringsforslag 15

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:

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette kan bidrage til at forenkle diskussionen om omkostningsdelingen mellem projektets 
iværksættere, fordi det sikre, at en stor del af indtægterne deles i samme forhold som 
omkostningerne. Dette tilgodeser de betænkeligheder, de nationale myndigheder nærer ved 
udsigten til at pålægge deres forbrugere omkostninger, som kan komme udenlandske 
forbrugere til gode.

Ændringsforslag 17

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. 
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.

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 kan undgås ved at udforme de 
nationale reguleringsrammer på grundlag 
af bedste praksis, jf. artikel 4, og 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. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
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direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at forhindre, at et projekt af fælles interesse gennemføres 
som en forretningsmæssig investering i transmissionskapacitet og derefter opnår offentlig 
støtte for at kompensere for de høje kommercielle og lovgivningsmæssige risici forbundet med 
sådanne kommercielle investeringer i transmissionskapacitet. Det forekommer mere rimeligt 
at lade sådanne projekter indgå i den regulatoriske aktivbase for 
transmissionssystemoperatører (eller muligvis bortauktionere koncessioner) med henblik på 
at begrænse de reguleringsmæssige og kommercielle risici og dermed begrænse 
finansieringsomkostningerne.

Ændringsforslag 18

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.

Or. en
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Begrundelse

For så vidt angår projekter, der er bygget som del af den regulatoriske aktivbase, sikrer de 
nationale reguleringsmyndigheder og EU-regelsættet en passende indtægt, hvorved man 
undgår risikoen for underdækning af omkostninger, hvorimod der i andre tilfælde kunne blive 
tale om en bekostelig garanti for kommercielle transmissionslinjer. I tilfælde af, at dette ikke 
vurderes at være troværdigt, bør lovgiverne sigte på at tilgodese sådanne betænkeligheder 
ved at styrke troværdigheden frem for ved at tilbyde et større afkast, og dermed begrænse 
omkostningerne for forbrugerne.

Ændringsforslag 19

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 begrænse risikoen for den 
investerede kapital til projektet eller

Or. en

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 gør investeringer i transmissionsinfrastruktur mere attraktive for en bredere kreds af 
aktører og reducere den forrentning, der skal tilbydes for at tiltrække sådan investeringer.

Ændringsforslag 20

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 
(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 

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 
(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 
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overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 5, stk.6, litra b), eller, 
hvis de opfylder følgende kriterier:

overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 5, stk.6, litra b), eller, 
hvis de opfylder følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den projektspecifikke cost-benefit-
analyse i henhold til artikel 13, stk.4, litra 
a), dokumenterer tilstedeværelsen af 
betydelige positive eksternaliteter såsom 
forsyningssikkerhed, solidaritet eller
innovation, og

a) den projektspecifikke cost-benefit-
analyse i henhold til artikel 13, stk.4, litra 
a), dokumenterer tilstedeværelsen af 
betydelige positive eksternaliteter såsom 
forsyningssikkerhed, solidaritet, innovation 
samt sociale og miljømæssige fordele, og

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra aa (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 23

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 om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten] som strukturfondene 
sammenlignet med den samlede værdi af 
de støttede projekter af fælles interesse

Or. en

Ændringsforslag 24

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 
projektets/projekternes mulighed for at 
blive godkendt som projekt af fælles 
interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 25

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, artikel 4, stk. 2, litra a) 
samt bilag II, punkt 1. 

Or. en

Ændringsforslag 26

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 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.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring går ud på at medtage intelligente net.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter, herunder 
akademikere og ngo'er, og offentliggøres. 
Kommissionen og Agenturet sikrer adgang 
til de nødvendige kommercielle 
oplysninger fra tredjeparter, når dette er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Ved cost-benefit-analysen tages der 
mindst hensyn til følgende omkostninger: 
kapitaludgifter, drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter i projektets 
tekniske levetid og eventuelle nedluknings-
og affaldsbehandlingsomkostninger. 
Metoden skal give retningslinjer for den 
kalkulationsrente, der skal anvendes til 

5) Ved cost-benefit-analysen tages der 
mindst hensyn til:
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beregningerne.
- følgende omkostninger: kapitaludgifter, 
drifts- og vedligeholdelsesudgifter i 
projektets tekniske levetid og i relevant 
omfang nedluknings- og 
affaldsbehandlingsomkostninger, CO2-
udledningens omkostninger i form af 
økonomiske skader og forringelsen af 
økosystemtjenesternes værdi.
- følgende fordele: det øgede omfang af 
elektricitetssammenkoblinger i forhold til 
den installerede produktionskapacitet i de 
berørte medlemsstater, forbedringerne af 
den omkostningseffektive adgang til 
energi og af energimålene i EU's strategi 
for vækst og beskæftigelse.
Metoden skal give retningslinjer for den 
kalkulationsrente, der skal anvendes til 
beregningerne.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ingen indikatorer for de forskellige fordele. 
Ændringsforslaget søger at råde bod herpå ved at referere til det mål på 10%, som Det 
Europæiske Råd fastsatte i Barcelona (2002) for bl.a. grænseoverskridende sammenkoblinger 
af elektricitetsnet. Hvad omkostningerne angår, henviser vi til økosystemtjenesterne, jf. 
køreplanen for et ressourceeffektivt Europa (2011) og til CO2-udledningens omkostninger i 
form af økonomiske skader, der er nævnt i Stern-rapporten (2006).

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ved cost-benefit-analysen tages der 
mindst hensyn til følgende omkostninger: 
kapitaludgifter, drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter i projektets 
tekniske levetid og eventuelle nedluknings-
og affaldsbehandlingsomkostninger. 
Metoden skal give retningslinjer for den 
kalkulationsrente, der skal anvendes til 

5) Ved cost-benefit-analysen tages der 
mindst hensyn til følgende omkostninger: 
kapitaludgifter, drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter i projektets 
tekniske levetid og eventuelle nedluknings-
og affaldsbehandlingsomkostninger. 
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beregningerne.

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og derefter 
hvert andet år offentliggør Kommissionen 
de kalkulationsrenter, der skal anvendes i 
beregningerne, og de tilgrundliggende 
metoder. Kalkulationsrenterne skal tage 
hensyn til miljømæssige eksternaliteter i 
overensstemmelse med direktivet om 
vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet.

Or. en

Begrundelse

For at kunne råde over harmoniserede kalkulationsrenter skal Kommissionen offentliggøre 
såvel disse som de metoder, der ligger til grund herfor. Kommissionen skal i den forbindelse 
navnlig sørge for at integrere de miljømæssige eksternaliteter i kalkulationsrenterne.

Ændringsforslag 31

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 



PE483.695v01-00 22/23 PA\893683DA.doc

DA

af de oplysninger, der er nævnt i bilag VI, 
punkt 4.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20, n+30 og n+40, og modellen 
skal give mulighed for en fuldstændig 
vurdering af økonomiske, sociale og 
miljømæssige virkninger, herunder navnlig 
eksterne omkostninger såsom 
omkostninger i forbindelse med 
drivhusgasemissioner og konventionelle 
luftforurenende emissioner eller 
forsyningssikkerhed.

Or. en



PA\893683DA.doc 23/23 PE483.695v01-00

DA

Begrundelse

Tidshorisonten forlænges til n+20, så den kommer på linje med køreplanen 2050, 
energikøreplanen 2050 og eventuelle andre relevante langsigtede prognoser.


