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Ændringsforslag 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 %[19], 
øgning af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 %[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 % [19], 
øgning af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 % [20] og øgning af energieffektiviteten 
med 20 % frem til 2020. Samtidig skal 
Unionen forberede sin infrastruktur på i 
praksis fuld omstilling til kulstoffattige 
energiformer på længere sigt frem til 2050
og har en målsætning om at standse og 
omvende tabet af biodiversitet inden 2020.

Or. en

Ændringsforslag 8
Marina Yannakoudakis

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 %[19], 

(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 %[19], 
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øgning af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 %[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.

øgning af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 %[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.
Disse energi- og klimamålsætninger skal 
opfyldes på den mest 
omkostningseffektive måde.

Or. en

Ændringsforslag 9
Theodoros Skylakakis

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 %[19], 
øgning af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 %[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 %[19], 
øgning af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 %[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 skal inden for samme tidsramme 
forberede den for tilstødende regioner, der 
har stor kapacitet for produktion af 
vedvarende energi og potentiale for 
lagring af elektricitet.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) der henviser til, at den bedste 
infrastruktur, miljømæssigt, socialt og 
økonomisk, er en infrastruktur, hvis 
opførelse kan undgås; derfor er 
energieffektivitet af afgørende betydning, 
og der skal tages fuldt hensyn til de 
sandsynlige virkninger af direktivet om 
energieffektivitet (proceduren er endnu 
ikke afsluttet) ved reduktionen af behovet 
for fremtidig infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det indre marked for energi er fortsat 
opsplittet på grund af utilstrækkelige 
forbindelser mellem de enkelte landes 
energinet, selv om det indre marked retligt
eksisterer, jf. Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet[21] og Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
naturgas[22]. Integrerede net, som dækker 
hele Unionen, er dog af afgørende 
betydning for at sikre et 
konkurrencedygtigt og velfungerende 
integreret marked, som fremmer vækst, 
beskæftigelse og en bæredygtig udvikling.

(7) Det indre marked for energi er fortsat 
opsplittet på grund af utilstrækkelige 
forbindelser mellem de enkelte landes 
energinet, selv om det indre marked retligt 
eksisterer, jf. Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet[21] og Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
naturgas[22]. Integrerede net, som dækker 
hele Unionen, og implementering af en 
infrastruktur for intelligente net, der 
muliggør øget energieffektivitet og 
integration af decentrale vedvarende 
energikilder, er dog af afgørende 
betydning for at sikre et 
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konkurrencedygtigt og velfungerende 
integreret marked, som fremmer 
ressourceeffektiv vækst, beskæftigelse og 
en bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Unionens energiinfrastruktur bør 
forbedres med henblik på forebyggelse af 
og øget modstandsdygtighed over for 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, klimaforandringers negative 
konsekvenser og trusler mod dens 
sikkerhed; det gælder navnlig for 
europæisk kritisk infrastruktur, der er 
anført i Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. 
december 2008 om indkredsning og 
udpegning af europæisk kritisk 
infrastruktur og vurdering af behovet for at 
forbedre dens beskyttelse23.

(8) Unionens energiinfrastruktur bør 
forbedres med henblik på forebyggelse af 
og øget modstandsdygtighed over for 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, klimaforandringers negative 
konsekvenser og trusler mod dens 
sikkerhed fra en decentraliseret arkitektur 
med tendens til energimæssig 
selvforsyning i lokalområderne; det 
gælder navnlig for europæisk kritisk 
infrastruktur, der er anført i Rådets direktiv 
2008/114/EF af 8. december 2008 om 
indkredsning og udpegning af europæisk 
kritisk infrastruktur og vurdering af 
behovet for at forbedre dens beskyttelse23.

Or. en

Ændringsforslag 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I Kommissionens meddelelse "EU's 
energipolitik: Samarbejde med partnere 
uden for EU"[25] blev det understreget, at 

(10) I betragtning af den truende nedgang 
i verdens olieproduktion og mere generelt 
de stigende omkostninger for de fleste 
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der er et behov for, at Unionen inddrager 
fremme af energiinfrastrukturudvikling i 
relationerne med tredjelande for at støtte 
den samfundsøkonomiske udvikling uden 
for Unionen. Unionen bør fremme 
infrastrukturprojekter, som forbinder 
EU's energinet med tredjelandes net, især 
i nabolande og i lande, med hvilke Den 
Europæiske Union specifikt har etableret 
et energisamarbejde.

energiformer bør investeringer først og 
fremmest fokusere på projekter til 
nedsættelse af energiforbruget i EU.

Or. en

Ændringsforslag 14
Marina Yannakoudakis

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 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. Denne tilgang tager dog 
hensyn til mekanismer til 
budgetkonsolidering, der gennemføres i 
hele EU, og som prioriterer de projekter 
af fælles interesse, der skaber ægte 
europæisk merværdi, og anerkender de 
tilfælde, hvor medlemsstaternes 
myndigheder og markedet bedre er i stand 
til at intervenere.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Udpegelsen af projekter af fælles 
interesse bør på baggrund af deres bidrag 
til de energipolitiske mål baseres på fælles, 
gennemsigtige og objektive kriterier. På el-
og gasområdet bør de foreslåede projekter 
være en del af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan. Denne plan bør 
navnlig tage hensyn til Det Europæiske 
Råds konklusioner af 4. februar for så vidt 
angår behovet for at integrere 
energimarkeder i fjerntliggende områder.

(15) Udpegelsen af projekter af fælles 
interesse bør på baggrund af deres bidrag 
til de energipolitiske mål baseres på fælles, 
gennemsigtige og objektive kriterier. På el-
og gasområdet bør de foreslåede projekter 
være en del af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan. Denne plan bør 
navnlig tage hensyn til Det Europæiske 
Råds konklusioner af 4. februar for så vidt 
angår behovet for at integrere 
energimarkeder i fjerntliggende områder
og iværksætte indførelsen af en 
infrastruktur med intelligente net.

Or. en

Ændringsforslag 16
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Udpegelsen af projekter af fælles 
interesse bør på baggrund af deres bidrag 
til de energipolitiske mål baseres på fælles, 
gennemsigtige og objektive kriterier. På el-
og gasområdet bør de foreslåede projekter
være en del af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan. Denne plan bør 
navnlig tage hensyn til Det Europæiske 
Råds konklusioner af 4. februar for så vidt 
angår behovet for at integrere 
energimarkeder i fjerntliggende områder.

(15) Udpegelsen af projekter af fælles 
interesse bør på baggrund af deres bidrag 
til de energipolitiske mål være i 
overensstemmelse med fælles, 
gennemsigtige og objektive kriterier. 
Projekter for el og gas bør være en del af 
den seneste foreliggende ti-årige 
netudviklingsplan. Denne plan bør navnlig 
tage hensyn til Det Europæiske Råds 
konklusioner af 4. februar for så vidt angår 
behovet for at integrere energimarkeder i 
fjerntliggende områder.

Or. en
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Ændringsforslag 17
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) Tredjeparter, der ønsker at 
investere på dette område, bør ikke 
udelukkes fra at ansøge om og modtage 
finansiering af projekter, der har fælles 
interesse. Desuden skal partnerskaber 
mellem tredjeparter og statslige organer, 
der involverer projekter af fælles 
interesse, også tilskyndes;

Or. en

Ændringsforslag 18
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Med henblik på at opfylde artikel 172 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, bør der oprettes regionale 
grupper, som foreslår projekter af fælles 
interesse, der godkendes af 
medlemsstaterne. For at sikre en bred 
konsensus bør de regionale grupper sikre et 
tæt samarbejde mellem medlemsstaterne, 
de nationale reguleringsmyndigheder, 
projektiværksættere og relevante 
interesseparter. Samarbejdet bør baseres på 
de nationale reguleringsmyndigheders 
bestående regionale samarbejdsstrukturer 
med transmissionssystemoperatører og 
andre strukturer, der er etableret af 
medlemsstaterne og Kommissionen.

(16) Der bør oprettes regionale grupper, 
som etablerer projekter af fælles interesse. 
For at sikre en bred konsensus bør de 
regionale grupper sikre et tæt samarbejde 
mellem medlemsstaterne, de nationale 
reguleringsmyndigheder, 
projektiværksættere og relevante 
interesseparter. Samarbejdet bør baseres på 
de nationale reguleringsmyndigheders 
bestående regionale samarbejdsstrukturer 
med transmissionssystemoperatører og 
andre strukturer, der er etableret af
medlemsstaterne og Kommissionen.
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Or. en

Ændringsforslag 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EU-listen over projekter af fælles 
interesse bør begrænses til de projekter, der 
bidrager mest til gennemførelsen af de 
prioriterede strategiske 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder. 
Det kræver, at listen besluttes af 
Kommissionen, samtidig med at 
medlemsstaternes ret til at godkende 
projekter af fælles interesse vedrørende 
deres område respekteres. Ifølge analyser, 
der er foretaget som led i 
konsekvensanalysen, anslås antallet af 
sådanne projekter til ca. 100 på elområdet 
og 50 på gasområdet.

(17) EU-listen over projekter af fælles 
interesse bør begrænses til de projekter, der 
bidrager mest til gennemførelsen af de 
prioriterede strategiske 
energiinfrastrukturkorridorer og det 
prioriterede tematiske område for 
anvendelse af intelligente net. Det kræver, 
at listen besluttes af Kommissionen, 
samtidig med at medlemsstaternes ret til at 
godkende projekter af fælles interesse 
vedrørende deres område respekteres. 
Ifølge analyser, der er foretaget som led i 
konsekvensanalysen, anslås antallet af 
sådanne projekter til ca. 100 på elområdet 
og 50 på gasområdet.

Or. en

Ændringsforslag 20
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EU-listen over projekter af fælles 
interesse bør begrænses til de projekter, der 
bidrager mest til gennemførelsen af de 
prioriterede strategiske 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder. 
Det kræver, at listen besluttes af 
Kommissionen, samtidig med at 
medlemsstaternes ret til at godkende 

(17) EU-listen over projekter af fælles 
interesse bør begrænses til de projekter, der 
bidrager mest til gennemførelsen af de 
prioriterede strategiske 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder. 
Ifølge analyser, der er foretaget som led i 
konsekvensanalysen, anslås antallet af 
sådanne projekter til ca. 100 på elområdet 
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projekter af fælles interesse vedrørende 
deres område respekteres. Ifølge analyser,
der er foretaget som led i 
konsekvensanalysen, anslås antallet af 
sådanne projekter til ca. 100 på elområdet 
og 50 på gasområdet.

og 50 på gasområdet.

Or. en

Ændringsforslag 21
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17 a) Vedtagelsen af den EU-dækkende 
liste uddelegeres til Kommissionen under 
overholdelse af medlemsstaternes ret til at 
godkende projekter af fælles interesse 
vedrørende deres område. Kommissionen 
skal sikre en rettidig fremsendelse af 
beslutningsretsakterne og de relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

(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 
af hensyn til væsentlige
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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.

samfundsinteresser kun gives tilladelse til 
projekter, som har en negativ indvirkning
på miljøet, når alle betingelser i direktiv 
92/43/EF og 2000/60/EF er opfyldt. Det er 
nødvendigt at understrege behovet for 
ifølge et betydningshierarki og under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet at 
identificere, hvor infrastruktur kan 
minimeres via 
energieffektivitetspolitikker, hvor 
eksisterende national og 
grænseoverskridende infrastruktur kan 
opgraderes eller moderniseres, og hvor 
der er behov for ny infrastruktur, og en 
sådan kan bygges sideløbende med 
eksisterende energi- eller 
transportinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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. 
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 sikrer, at den 
overordnede sammenhæng i Natura 2000 
beskyttes, hvis der er tale om hensynet til 
overordnede samfundsinteresser, jf. 
direktiv 92/43/EF og 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at beskyttelsen af naturen ikke undergraves.
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Ændringsforslag 24
Kriton Arsenis

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. 
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, jf. den europæiske 
miljølovgivning og navnlig direktiv 
92/43/EF og 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag 25
Yves Cochet

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der findes allerede fastsatte standarder 
for offentlighedens deltagelse i 
miljøbeslutningsprocessen, men der er 
behov for yderligere foranstaltninger for at 
sikre de bedst mulige standarder for 
gennemsigtighed og offentlighedens 
deltagelse i alle relevante spørgsmål i 
forbindelse med tilladelsesproceduren for 
projekter af fælles interesse.

(22) Der findes allerede fastsatte standarder 
for offentlighedens deltagelse i 
miljøbeslutningsprocessen, men der er 
behov for yderligere foranstaltninger for at 
sikre, at minimumstandarder for 
gennemsigtighed og offentlighedens 
deltagelse overholdes i alle relevante 
spørgsmål i forbindelse med 
tilladelsesproceduren for projekter af fælles 
interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 26
 Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der findes allerede fastsatte standarder 
for offentlighedens deltagelse i 
miljøbeslutningsprocessen, men der er 
behov for yderligere foranstaltninger for at 
sikre de bedst mulige standarder for 
gennemsigtighed og offentlighedens 
deltagelse i alle relevante spørgsmål i 
forbindelse med tilladelsesproceduren for 
projekter af fælles interesse.

(22) Der findes allerede fastsatte standarder 
for offentlighedens deltagelse i 
miljøbeslutningsprocessen, men der er 
behov for yderligere foranstaltninger for at 
sikre de bedst mulige standarder for 
gennemsigtighed og offentlighedens 
passende deltagelse i alle relevante 
spørgsmål i forbindelse med 
tilladelsesproceduren for projekter af fælles 
interesse.

Or. lt

Ændringsforslag 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
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. 

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

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.

Or. en

Ændringsforslag 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremmer rettidig gennemførelse af 
projekter af fælles interesse ved at 
fremskynde tilladelsesproceduren og 
fremme offentlighedens deltagelse

b) fremmer rettidig gennemførelse af 
projekter af fælles interesse ved at 
fremskynde tilladelsesproceduren og 
fastsætte minimumskrav for
offentlighedens deltagelse

Or. en

Ændringsforslag 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremmer rettidig gennemførelse af 
projekter af fælles interesse ved at 
fremskynde tilladelsesproceduren og 
fremme offentlighedens deltagelse

b) fremmer rettidig gennemførelse af 
projekter af fælles interesse ved at 
fremskynde tilladelsesproceduren og 
fastsætte minimumsstandarder for
offentlighedens deltagelse

Or. en
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Ændringsforslag 30
 Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage 

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "energiinfrastruktur": fysisk udstyr 
udformet til transmission og distribution af 
elektricitet eller gas, transport af olie eller 
kuldioxid eller oplagring af elektricitet 
eller gas, og som er beliggende inden for 
Unionen eller forbinder Unionen og et eller 
flere tredjelande

1. "energiinfrastruktur": fysisk udstyr 
udformet til transmission og distribution af 
elektricitet eller gas, transport af olie eller 
oplagring af elektricitet eller gas, og som er 
beliggende inden for Unionen eller 
forbinder Unionen og et eller flere 
tredjelande

(Dette ændringsforslag vedrører hele 
teksten).

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette infrastruktur til transport af CO2 fra teksten i forslaget. Hvis dette 
ændringsforslag vedtages, skal bl.a. artikel 3, 4, 12 og 15 og bilag I, II og III således ændres i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 31
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "energiinfrastruktur": fysisk udstyr 
udformet til transmission og distribution af 
elektricitet eller gas, transport af olie eller 
kuldioxid eller oplagring af elektricitet 
eller gas, og som er beliggende inden for 
Unionen eller forbinder Unionen og et eller 
flere tredjelande

1. "energiinfrastruktur": fysisk udstyr 
udformet til transmission og distribution af 
elektricitet eller gas, transport af olie eller 
oplagring af elektricitet eller gas, og som er 
beliggende inden for Unionen eller 
forbinder Unionen og et eller flere
tredjelande

Or. en
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Ændringsforslag 32
 Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil 

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 om 
nødvendigt. Den første liste vedtages 
senest den 31. juli 2013. Kommissionen 
skal også ved rettidig udvikling af 
projekter tage højde for de særlige 
kendetegn ved små ømedlemsstater for at 
sikre, at ingen EU-medlemsstater holdes 
isoleret fra de europæiske gas- og elnet 
efter 2015 eller oplever, at 
energisikkerheden kompromitteres som 
følge af mangel på passende forbindelser.
EU-listen skal også indeholde sådanne 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 33
 Vladimir Urutchev 

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 vedtager delegerede 
retsakter angående etableringen og 
gennemgangen af EU-listen over 
projekter af fælles interesse. Listen 
revurderes hvert andet år og ajourføres på 
baggrund af de regionale lister, der er 
vedtaget og gennemgået af grupperne 
ifølge bestemmelserne, som er fastsat i 
denne artikel. Den første liste vedtages 
senest den 31. juli 2013.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Marina Yannakoudakis

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 arbejder sammen med 
medlemsstaterne for at udarbejde 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.

Or. en

Ændringsforslag 35
 Kārlis Šadurskis 

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 og 
klassificerer dem i prioriteret rækkefølge. 
Listen revurderes hvert andet år og 
ajourføres om nødvendigt. Den første liste 
vedtages senest den 31. juli 2013.

Or. lv

Ændringsforslag 36
 Vladimir Urutchev 

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med sigte på at udpege projekter af 
fælles interesse opretter Kommissionen en 
regional gruppe ("gruppen"), jf. punkt 1 i 
bilag III, ud fra hver prioriteret korridor og 
område og deres respektive geografiske 
dækning, jf. bilag I.

2. Med sigte på at udpege projekter af 
fælles interesse opretter Kommissionen 
tolv regionale grupper ("grupperne") ud 
fra hver prioriteret korridor og område og 
deres respektive geografiske dækning, jf. 
bilag I. Sammensætningen af hver gruppe 
skal baseres på de regler, der er defineret i 
afsnit 1 i bilag III. Hver gruppe vil udføre 
sin arbejdsbyrde på baggrund af et 
mandat eller en forretningsorden, der 
tidligere er aftalt, og som henviser til 
retningslinjer, som Kommissionen har 
angivet med hensyn til dette emne.

Or. en

Ændringsforslag 37
 Vladimir Urutchev 

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 vedtager sin regionale liste 
over forslag til projekter af fælles interesse 
udformet 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.

Or. en
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Ændringsforslag 38
 Sabine Wils 

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For olie- og kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 og 
4 i bilag II, indsender hver gruppe, senest 
seks måneder før datoen for vedtagelse af 
den i stk. 1 omhandlede EU-liste, sin liste 
over forslag til projekter af fælles interesse 
til Kommissionen.

For olietransportprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 3 i bilag II, 
indsender hver gruppe, senest seks 
måneder før datoen for vedtagelse af den i 
stk. 1 omhandlede EU-liste, sin liste over 
forslag til projekter af fælles interesse til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 39
 Vladimir Urutchev 

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For el- og gasprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, 
forelægger Agenturet inden to måneder fra 
datoen for modtagelse af de foreslåede 
lister over projekter af fælles interesse, der 
er anført i stk. 4, første afsnit, 
Kommissionen en udtalelse om de 
foreslåede lister over projekter af fælles 
interesse og tager i denne forbindelse 
navnlig hensyn til en konsekvent 
anvendelse i grupperne af de kriterier, der 
er fastsat i artikel 4, og resultaterne af de 
analyser, der er foretaget af de europæiske 
net af transmissionssystemoperatører 
(ENTSO) for elektricitet og gas i 
overensstemmelse med punkt 2.6 i bilag 
III.

5. For el- og gasprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, 
forelægger Agenturet inden to måneder fra 
datoen for modtagelse af de foreslåede 
lister over projekter af fælles interesse, der 
er anført i stk. 4, første afsnit, 
Kommissionen en udtalelse om de 
foreslåede lister over projekter af fælles 
interesse og tager i denne forbindelse 
navnlig hensyn til en konsekvent 
anvendelse i grupperne af de kriterier, der 
er fastsat i artikel 4, og resultaterne af de 
analyser, der er foretaget af de europæiske 
net af transmissionssystemoperatører 
(ENTSO) for elektricitet og gas i 
overensstemmelse med punkt 2.6 i bilag 
III. Kommissionen færdiggør listen over 
projekter af fælles interesse og 
tilvejebringer en detaljeret analyse til sin 
beslutning for hvert projekt.
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Or. en

Ændringsforslag 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Kommissionen forelægger en 
detaljeret begrundelse for resultaterne af 
fællesskabslisten over projekter af fælles 
interesse for de regionale grupper og gør 
den offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til principperne om gennemsigtighed.

Ændringsforslag 41
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter Kommissionens afgørelse om 
vedtagelse, jf. stk. 1, integreres projekterne 
af fælles interesse i de relevante regionale 
investeringsplaner, jf. artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 
715/2009, og i de relevante nationale ti-
årige netudviklingsplaner, jf. artikel 22 i 
direktiv 72/2009/EF og 73/2009/EF, og i 
givet fald i andre nationale 
infrastrukturplaner. Projekterne skal have 
den højest mulige prioritet i hver af disse 
planer.

7. Efter optagelsen på EU-listen integreres 
projekterne af fælles interesse i de 
relevante regionale investeringsplaner, jf. 
artikel 12 i forordning (EF) nr. 714/2009 
og (EF) nr. 715/2009, og i de relevante 
nationale ti-årige netudviklingsplaner, jf. 
artikel 22 i direktiv 72/2009/EF og 
73/2009/EF, og i givet fald i andre 
nationale infrastrukturplaner. Projekterne 
skal have den højest mulige prioritet i hver 
af disse planer.

Or. en
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Ændringsforslag 42
 Pavel Poc 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projektet er i overensstemmelse med 
EU's energi- og klimamål

Or. en

Ændringsforslag 43
 Vladimir Urutchev 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) projektets økonomiske, sociale og 
miljømæssige virkninger er alle positive, 
og

Or. en

Ændringsforslag 44
 Yves Cochet, Corinne Lepage 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) projektet involverer mindst to 
medlemsstater, enten ved direkte at passere 
grænsen i en eller flere medlemsstater eller 
ved at være beliggende på en medlemsstats 
område og have en betydelig 
grænseoverskridende virkning, jf. punkt 1 i 
bilag IV.

c) projektet involverer mindst to 
medlemsstater, enten ved direkte at passere 
grænsen i en eller flere medlemsstater eller 
ved at være beliggende på en medlemsstats 
område og have en betydelig 
grænseoverskridende virkning, jf. punkt 1 i 
bilag IV, med undtagelse af projekter, der 
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henhører under den kategori, som er 
fastsat i punkt 1, litra e), i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Intelligente nets infrastruktur behøver ikke at involvere flere medlemsstater for at have fælles 
interesse.

Ændringsforslag 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) projektet involverer mindst to 
medlemsstater, enten ved direkte at 
passere grænsen i en eller flere 
medlemsstater eller ved at være beliggende 
på en medlemsstats område og have en 
betydelig grænseoverskridende virkning, jf. 
punkt 1 i bilag IV.

c) projektet involverer mindst to 
medlemsstater, hvis det direkte passerer
grænsen i en eller flere medlemsstater til 
lands eller til vands, eller hvis det er
beliggende på en medlemsstats område,
men ikke desto mindre har en betydelig 
grænseoverskridende virkning, eller hvis 
der er tale om en intern forstærkning, og
projektet i den forbindelse er relevant for 
en grænseoverskridende sammenkobling, 
jf. punkt 1 i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med udviklingen af vedvarende energikilder er det nødvendigt at støtte 
integrationen af vedvarende elproduktion i interne transmissionsstyrkelsesprojekter, hvis de 
bidrager til grænseoverskridende transmission i henhold til de kriterier, der er defineret i 
bilag IV.

Ændringsforslag 46
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) projektet skal integrere og være i 
overensstemmelse med EU-traktatens mål 
og navnlig artikel 170 og 171 i TEUF;

Or. en

Ændringsforslag 47
 Yves Cochet, Corinne Lepage 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår projekter vedrørende 
eltransmission og -oplagring, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), i bilag II, skal projektet bidrage 
væsentligt til mindst et af følgende 
specifikke kriterier:

a) for så vidt angår projekter vedrørende 
eltransmission og -oplagring, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), i bilag II, skal projektet bidrage 
væsentligt til bæredygtig udvikling og
mindst et af følgende specifikke kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 48
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår projekter vedrørende 
eltransmission og -oplagring, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), i bilag II, skal projektet bidrage 
væsentligt til mindst et af følgende 
specifikke kriterier:

a) for så vidt angår projekter vedrørende 
eltransmission og -oplagring, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), i bilag II, skal projektet bidrage til 
bæredygtighed og væsentligt til mindst et 
af følgende specifikke kriterier:

Or. en
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Begrundelse

Bæredygtighedskriterier skal ikke være frivillige. En bæredygtig tilgang vil hjælpe EU med at 
nå målene om en lavemissionsøkonomi og samtidig forhindre nedbrydning af miljøet, tab af 
biodiversitet og ikkebæredygtig brug af ressourcerne.

Ændringsforslag 49
Theodoros Skylakakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedsintegration, konkurrence og 
systemfleksibilitet

– markedsintegration, bl.a. ved at fjerne 
isolationen af regioner i Den Europæiske 
Union, konkurrence og systemfleksibilitet

Or. en

Ændringsforslag 50
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bæredygtighed, herunder bl.a. gennem
transmission af produceret energi fra 
vedvarende energikilder til store 
forbrugscentre og oplagringssteder

– integration af vedvarende energi i nettet 
og transmission af produceret energi fra 
vedvarende energikilder til store 
forbrugscentre og oplagringssteder

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier skal ikke være frivillige. En bæredygtig tilgang vil hjælpe EU med at 
nå målene om en lavemissionsøkonomi og samtidig forhindre nedbrydning af miljøet, tab af 
biodiversitet og ikkebæredygtig brug af ressourcerne.

Ændringsforslag 51
Theodoros Skylakakis
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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

Or. en

Ændringsforslag 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 og pålidelig 
systemdrift, især via en styrkelse af 
strømtransmissionsstabiliteten, en 
forøgelse af robustheden over for 
strømsvigt og sikker integration af 
intermitterende drift

Or. en

Begrundelse

Specifikation af de vigtigste mål, som forsyningssikkerheden skal respektere. En mere specifik 
definition af forsyningssikkerheden er en forudsætning for en god forståelse af problemet.

Ændringsforslag 53
Theodoros Skylakakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- høj kapacitet for produktion af 
vedvarende energi og lagringspotentiale
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Or. en

Ændringsforslag 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår gasprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
skal projektet bidrage væsentligt til mindst 
et af følgende specifikke kriterier:

b) for så vidt angår gasprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
skal projektet bidrage væsentligt til
bæredygtig udvikling og mindst et af 
følgende specifikke kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 55
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår gasprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
skal projektet bidrage væsentligt til mindst 
et af følgende specifikke kriterier:

b) for så vidt angår gasprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
skal projektet bidrage til bæredygtighed og
væsentligt til mindst et af følgende 
specifikke kriterier:

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier skal ikke være frivillige. En bæredygtig tilgang vil hjælpe EU med at 
nå målene om en lavemissionsøkonomi og samtidig forhindre nedbrydning af miljøet, tab af 
biodiversitet og ikkebæredygtig brug af ressourcerne.

Ændringsforslag 56
Theodoros Skylakakis
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedsintegration, interoperabilitet og 
systemfleksibilitet

– markedsintegration, bl.a. ved at fjerne 
isolationen af regioner i Den Europæiske 
Union, interoperabilitet og 
systemfleksibilitet

Or. en

Ændringsforslag 57
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konkurrence, bl.a. gennem diversificering
af forsyningskilder, -virksomheder og -
ruter

– konkurrence, bl.a. gennem diversificering 
af forsyningskilder og tilvejebringelse af 
ruter og virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 58
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bæredygtighed udgår

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier skal ikke være frivillige. En bæredygtig tilgang vil hjælpe EU med at 
nå målene om en lavemissionsøkonomi og samtidig forhindre nedbrydning af miljøet, tab af 
biodiversitet og ikkebæredygtig brug af ressourcerne.
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Ændringsforslag 59
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår projekter vedrørende 
intelligente elnet, der er omfattet af 
kategorien i punkt 1, litra e), i bilag II, skal 
projektet bidrage væsentligt til følgende 
specifikke funktioner:

c) for så vidt angår projekter vedrørende 
intelligente elnet, der er omfattet af 
kategorien i punkt 1, litra e), i bilag II, skal 
projektet bidrage til bæredygtighed og 
væsentligt til følgende specifikke 
funktioner:

Or. en

Ændringsforslag 60
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for så vidt angår olietransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 i 
bilag II, skal projektet bidrage væsentligt 
til følgende tre specifikke kriterier:

d) for så vidt angår olietransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 i 
bilag II, skal projektet bidrage til 
bæredygtighed og væsentligt til følgende 
tre specifikke kriterier:

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier skal ikke være frivillige. En bæredygtig tilgang vil hjælpe EU med at 
nå målene om en lavemissionsøkonomi og samtidig forhindre nedbrydning af miljøet, tab af 
biodiversitet og ikkebæredygtig brug af ressourcerne.

Ændringsforslag 61
Sabine Wils



PE486.154v01-00 30/74 AM\897582DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for så vidt angår 
kuldioxidtransportprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 4 i bilag 
II, skal projektet bidrage væsentligt til 
følgende tre specifikke kriterier:

udgår

– undgåelse af kuldioxidemissioner til 
lave omkostninger og samtidig 
opretholdelse af 
energiforsyningssikkerheden
– øge kuldioxidtransports robusthed og 
sikkerhed
– effektiv anvendelse af ressourcerne ved 
at muliggøre sammenkobling af flere 
CO2-kilder og -lagringssteder via fælles 
infrastruktur og minimering af 
miljøbelastningen og risici.

Or. en

Ændringsforslag 62
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for så vidt angår 
kuldioxidtransportprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 4 i bilag II, skal 
projektet bidrage væsentligt til følgende tre 
specifikke kriterier:

e) for så vidt angår 
kuldioxidtransportprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 4 i bilag II, skal 
projektet bidrage til bæredygtighed og 
væsentligt til følgende tre specifikke 
kriterier:

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier skal ikke være frivillige. En bæredygtig tilgang vil hjælpe EU med at 
nå målene om en lavemissionsøkonomi og samtidig forhindre nedbrydning af miljøet, tab af 
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biodiversitet og ikkebæredygtig brug af ressourcerne.

Ændringsforslag 63
 Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage 

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 
energibesparelser og energieffektivitet, 
forøgelse af andelen af produktion af 
vedvarende energi, markedsintegration og 
konkurrence, bæredygtighed og 
forsyningssikkerhed, 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

Ændringsforslag 64
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 31. marts i året efter det år, 
hvor et projekt er udvalgt som et projekt af 
fælles interesse i henhold til artikel 4, 

3. Senest den 31. marts i året efter det år, 
hvor et projekt er udvalgt som et projekt af 
fælles interesse i henhold til artikel 4, 
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fremsender projektiværksætterne en 
årsrapport for hvert projekt, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, til 
Agenturet, eller, hvis det drejer som om 
projekter, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 3 og 4 i bilag II, til de respektive 
grupper. Rapporten skal omfatte:

fremsender projektiværksætterne en 
årsrapport for hvert projekt, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, til 
Kommissionen og Agenturet, eller, hvis 
det drejer som om projekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 3 og 4 i 
bilag II, til de respektive grupper. 
Rapporten skal omfatte:

Or. en

Begrundelse

Med henblik på gennemsigtighed skal Kommissionen informeres om input fra den 
konsoliderede beretning udarbejdet af Agenturet i henhold til stk. 4.

Ændringsforslag 65
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis ibrugtagningen af et projekt af 
fælles interesse er mere end to år 
forsinket i forhold til 
gennemførelsesplanen uden tilstrækkelig 
berettigelse:

udgår

a) accepterer projektiværksætteren 
investeringer fra en eller flere andre 
operatører eller investorer til at 
gennemføre projektet. Systemoperatøren, i 
hvis område investeringen er beliggende, 
giver den eller de gennemførende 
operatører eller investorer alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne foretage investeringen; de tilslutter 
nye aktiver til transmissionsnettet og gør i 
det hele taget deres bedste for at lette 
gennemførelsen af investeringen og en 
sikker, pålidelig og effektiv drift og 
vedligeholdelse af projektet af fælles 
interesse
b) kan Kommissionen iværksætte en 
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indkaldelse af forslag, som er åben for 
alle projektiværksættere, og som har til 
formål at færdiggøre projektet i henhold 
til en aftalt tidsplan.

Or. en

Ændringsforslag 66
 Vladimir Urutchev 

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan Kommissionen iværksætte en 
indkaldelse af forslag, som er åben for alle 
projektiværksættere, og som har til formål 
at færdiggøre projektet i henhold til en 
aftalt tidsplan.

b) kan Kommissionen afgive en udtalelse 
til den eller de berørte medlemsstater 
angående iværksættelsen af en indkaldelse 
af forslag, som er åben for alle 
projektiværksættere, og som har til formål 
at færdiggøre projektet i henhold til en 
aftalt tidsplan.

Or. en

Ændringsforslag 67
 Yves Cochet, Corinne Lepage 

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 68
Oreste Rossi

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, der fjernes fra EU-listen mister 
alle rettigheder og forpligtelser, der følger 
af denne forordning for projekter af fælles 
interesse. Denne artikel berører ikke 
eventuelle EU-midler, der er udbetalt til 
projektet, inden afgørelsen om at fjerne 
projektet fra listen.

Projekter, der fjernes fra EU-listen mister 
alle rettigheder og forpligtelser, der følger 
af denne forordning for projekter af fælles 
interesse.

Or. it

Ændringsforslag 69
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et projekt af fælles interesse får 
betydelige vanskeligheder med 
gennemførelsen, kan Kommissionen 
udpege en EU-koordinator for en periode 
på op til et år, og denne periode kan 
forlænges to gange.

1. Hvis et projekt af fælles interesse får 
betydelige vanskeligheder med 
gennemførelsen, kan Kommissionen 
udpege en EU-koordinator for en periode 
på op til et år, og denne periode kan 
forlænges to gange, efter aftale med de 
berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 70
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et projekt af fælles interesse får 
betydelige vanskeligheder med 
gennemførelsen, kan Kommissionen 
udpege en EU-koordinator for en periode 

1. Hvis et projekt af fælles interesse får 
betydelige vanskeligheder med 
gennemførelsen, kan Kommissionen efter 
aftale med de berørte medlemsstater
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på op til et år, og denne periode kan 
forlænges to gange.

udpege en EU-koordinator for en periode 
på op til et år, og denne periode kan 
forlænges to gange.

Or. en

Ændringsforslag 71
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-koordinatoren vælges ud fra 
vedkommendes erfaringer med de særlige 
opgaver, der pålægges ham/hende i 
forbindelse med det eller de pågældende 
projekter.

3. EU-koordinatoren vælges ud fra 
vedkommendes erfaringer med de særlige 
opgaver, der pålægges ham/hende i 
forbindelse med det eller de pågældende 
projekter, efter aftale med de berørte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 72
 Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse skal gives 
status som projekter af størst mulig 
national betydning og behandles som 
sådanne i tilladelsesprocedurer, i det 
omfang og på den måde, det er fastsat i den 
nationale lovgivning, der gælder for den 
pågældende type energiinfrastruktur.

1. Projekter af fælles interesse skal gives 
status som projekter af størst mulig 
national betydning og behandles som 
sådanne i procedurer for regional 
planlægning, udstedelse af tilladelser, 
miljøkonsekvensvurdering og strategisk 
miljøvurdering i det omfang og på den 
måde, det er fastsat i den nationale 
lovgivning, der gælder for den pågældende 
type energiinfrastruktur.

Or. ro
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Ændringsforslag 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse skal gives 
status som projekter af størst mulig 
national betydning og behandles som 
sådanne i tilladelsesprocedurer, i det 
omfang og på den måde, det er fastsat i den 
nationale lovgivning, der gælder for den 
pågældende type energiinfrastruktur.

1. Projekter af fælles interesse skal gives 
status som projekter af størst mulig 
national betydning og behandles som 
sådanne i tilladelsesprocedurer, herunder 
fysisk planlægning og miljøvurdering, i 
det omfang og på den måde, det er fastsat i 
den nationale lovgivning, der gælder for 
den pågældende type energiinfrastruktur.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at undgå, at fysisk planlægning forårsager store forsinkelser i bygningen af 
den nye infrastruktur, og for at undgå, at det aktuelle forslag ikke harmoniserer procedurerne 
og ikke forkorter tiden til gennemførelse af infrastrukturprojekterne, skal det i forslaget 
udtrykkeligt anføres, at den højeste nationale status og særlig behandling også skal gælde for 
den fysiske planlægning og VVM-procedurerne.

Ændringsforslag 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vedtagelsen af EU-listen over projekter 
af fælles interesse fastslår, at projekterne 
er i den offentlige interesse og nødvendige
i de berørte medlemsstater, og at de skal 
anerkendes som sådan af alle berørte 
parter.

2. Vedtagelsen af EU-listen over projekter 
af fælles interesse skal i de berørte 
medlemsstater skabe en offentlig interesse 
for disse projekter, og de skal anerkendes 
som sådan af alle berørte parter.

Or. en
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Ændringsforslag 75
 Yves Cochet, Corinne Lepage 

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 
EU-lovgivningen.

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

Or. en

Ændringsforslag 76
 Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage 

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For så vidt angår de miljøvirkninger, 
der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i 
direktiv 92/43/EF og artikel 4, stk. 7, i 
direktiv 2000/60/EF, betragtes projekter 
af fælles interesse som værende i den 
offentlige interesse og kan anses for at 
være af "væsentlig samfundsinteresse", 
forudsat at alle betingelserne i 
direktiverne er opfyldt.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Udgår, da det er overflødigt.

Ændringsforslag 77
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For så vidt angår de miljøvirkninger, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
92/43/EF og artikel 4, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF, betragtes projekter af fælles 
interesse som værende i den offentlige 
interesse og kan anses for at være af 
"væsentlig samfundsinteresse", forudsat 
at alle betingelserne i direktiverne er 
opfyldt.

5. For så vidt angår de miljøvirkninger, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
92/43/EF og artikel 4, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF, skal projekter af fælles 
interesse opfylde alle betingelserne i disse 
direktiver.

Or. en

Ændringsforslag 78
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kræves der en udtalelse fra 
Kommissionen i henhold til direktiv 
92/43/EF, sikrer Kommissionen og den 
kompetente myndighed i henhold til 
artikel 9, at afgørelsen med hensyn til et 
projekts "væsentlige samfundsinteresse" 
træffes inden for den frist, der er fastsat i 
artikel 11, stk. 1.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kræves der en udtalelse fra Kommissionen 
i henhold til direktiv 92/43/EF, sikrer
Kommissionen og den kompetente 
myndighed i henhold til artikel 9, at 
afgørelsen med hensyn til et projekts 
"væsentlige samfundsinteresse" træffes 
inden for den frist, der er fastsat i artikel 
11, stk. 1.

Kræves der en udtalelse fra Kommissionen 
i henhold til direktiv 92/43/EF, skal
Kommissionen og den kompetente 
myndighed i henhold til artikel 9 bestræbe 
sig på at sikre, at afgørelsen med hensyn til 
et projekts "væsentlige samfundsinteresse" 
træffes inden for den frist, der er fastsat i 
artikel 11, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 80
 Marina Yannakoudakis 

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden seks måneder efter ikrafttrædelsen 
af denne forordning udpeger hver 
medlemsstat en national kompetent 
myndighed, der er ansvarlig for at lette og 
koordinere tilladelsesproceduren for 
projekter af fælles interesse og for at 
gennemføre de relevante dele af 
tilladelsesproceduren som fastlagt i dette 
kapitel.

1. Inden seks måneder efter ikrafttrædelsen 
af denne forordning udpeger hver 
medlemsstat en national kompetent 
myndighed, der er ansvarlig for at lette og 
koordinere tilladelsesproceduren for 
projekter af fælles interesse, for at 
gennemføre de relevante dele af 
tilladelsesproceduren og for at 
overvåge forvaltningsrevisioner af 
projekter af fælles interesse.

Or. en

Ændringsforslag 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den integrerede ordning: Den samlede 
afgørelse, der træffes af den kompetente 
myndighed, og som er resultatet af den 
lovpligtige tilladelsesprocedure, er den 
eneste retligt bindende afgørelse. Hvis 
andre myndigheder berøres af projektet, 
kan disse i overensstemmelse med den
nationale lovgivning fremsætte deres 
holdninger som input til proceduren, og 
den kompetente myndighed tager hensyn 
til dem.

a) den integrerede ordning: Den samlede 
afgørelse, der træffes af den kompetente 
myndighed, og som er resultatet af den 
lovpligtige tilladelsesprocedure, er den 
eneste retligt bindende afgørelse. Hvis 
andre myndigheder berøres af projektet, 
skal disse i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning fremsætte deres 
holdninger som input til proceduren, og 
den kompetente myndighed tager hensyn 
til dem.

Or. en

Ændringsforslag 82
 Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage 

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den koordinerede ordning: Den samlede 
afgørelse kan omfatte en række 
individuelle retligt bindende afgørelser fra 
den kompetente myndighed og andre 
berørte myndigheder. Den kompetente 
myndighed fastsætter for hver enkelt sag 
en rimelig tidsfrist, inden for hvilken de 
enkelte afgørelser skal træffes. Den 
kompetente myndighed kan træffe en 
individuel afgørelse på vegne af en anden 
berørt national myndighed, hvis en 
afgørelse fra den pågældende myndighed 
ikke foreligger inden for den fastsatte 
tidsfrist, og hvis forsinkelsen ikke er 
behørigt begrundet. Den kompetente 
myndighed kan underkende en individuel 
afgørelse, der træffes af en anden national 
myndighed, hvis den finder, at afgørelsen 
ikke er fyldestgørende begrundet ud fra 
den tilgrundliggende dokumentation, der 

b) den koordinerede ordning: Den samlede 
afgørelse kan omfatte en række 
individuelle retligt bindende afgørelser fra 
den kompetente myndighed og andre 
berørte myndigheder. Den kompetente 
myndighed fastsætter for hver enkelt sag 
en rimelig tidsfrist, inden for hvilken de 
enkelte afgørelser skal træffes. Den 
kompetente myndighed kan træffe en 
individuel afgørelse på vegne af en anden 
berørt national myndighed, hvis en 
afgørelse fra den pågældende myndighed 
ikke foreligger inden for den fastsatte 
tidsfrist, og hvis forsinkelsen ikke er 
behørigt begrundet. Den kompetente 
myndighed kan underkende en individuel 
afgørelse, der træffes af en anden national 
myndighed, hvis efterfølgende fornyet 
analyse viser, at afgørelsen ikke er 
fyldestgørende begrundet ud fra den 
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forelægges af den pågældende myndighed. 
Den kompetente myndighed påser, at de 
relevante krav i international lovgivning og 
EU-lovgivningen overholdes, og skal 
behørigt begrunde sin afgørelse.

tilgrundliggende dokumentation, der 
forelægges af den pågældende myndighed. 
Den kompetente myndighed påser, at de 
relevante krav i international lovgivning og 
EU-lovgivningen overholdes, og skal 
behørigt begrunde sin afgørelse og gøre 
afgørelsen og begrundelsen, herunder den 
relevante dokumentation, offentligt 
tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 83
 Vladimir Urutchev 

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den koordinerede ordning: Den samlede 
afgørelse kan omfatte en række 
individuelle retligt bindende afgørelser fra 
den kompetente myndighed og andre 
berørte myndigheder. Den kompetente 
myndighed fastsætter for hver enkelt sag 
en rimelig tidsfrist, inden for hvilken de 
enkelte afgørelser skal træffes. Den 
kompetente myndighed kan træffe en 
individuel afgørelse på vegne af en anden 
berørt national myndighed, hvis en 
afgørelse fra den pågældende myndighed 
ikke foreligger inden for den fastsatte 
tidsfrist, og hvis forsinkelsen ikke er 
behørigt begrundet. Den kompetente 
myndighed kan underkende en individuel 
afgørelse, der træffes af en anden national 
myndighed, hvis den finder, at afgørelsen 
ikke er fyldestgørende begrundet ud fra 
den tilgrundliggende dokumentation, der 
forelægges af den pågældende myndighed. 
Den kompetente myndighed påser, at de 
relevante krav i international lovgivning og
EU-lovgivningen overholdes, og skal 
behørigt begrunde sin afgørelse.

b) den koordinerede ordning: Den samlede 
afgørelse kan omfatte en række 
individuelle retligt bindende afgørelser fra 
den kompetente myndighed og andre 
berørte myndigheder. Den kompetente
myndighed fastsætter i samarbejde med de 
andre berørte myndigheder for hver enkelt 
sag en rimelig tidsfrist, inden for hvilken 
de enkelte afgørelser kan træffes, samt den 
deraf følgende samlede kvalificerende 
tidsfrist. Den kompetente myndighed skal 
overvåge de berørte myndigheders 
overholdelse af tidsfristen. Hvis den 
involverede myndigheds afgørelse ikke 
forventes at overholde tidsfristen, skal den 
pågældende myndighed straks informere 
den kompetente myndighed og inkludere 
en begrundelse for forsinkelsen. Den 
kompetente myndighed kan træffe en 
individuel afgørelse på vegne af en anden 
berørt national myndighed, hvis 
forsinkelsen ikke er behørigt begrundet. 
Den kompetente myndighed kan 
underkende en individuel afgørelse, der 
træffes af en anden national myndighed, 
hvis den finder, at afgørelsen ikke er 
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fyldestgørende begrundet ud fra den 
tilgrundliggende dokumentation, der 
forelægges af den pågældende myndighed. 
Den kompetente myndighed påser, at de 
relevante krav i international lovgivning og 
EU-lovgivningen overholdes, og skal 
behørigt begrunde sin afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 84
 Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet 

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) samarbejdsordning: Den samlede 
afgørelse kan omfatte en række 
individuelle retligt bindende afgørelser fra 
den kompetente myndighed og andre 
berørte myndigheder. Den kompetent 
myndighed skal i samråd med de andre 
berørte myndigheder i hvert enkelt 
tilfælde fastsætte en rimelig tidsfrist, 
inden for hvilken de individuelle 
afgørelser kan træffes, samt den deraf 
følgende samlede kvalificerende tidsfrist.
Den kompetente myndighed skal overvåge 
de berørte myndigheders overholdelse af 
tidsfristerne. Hvis den involverede 
myndigheds afgørelse ikke forventes at 
overholde tidsfristen, skal den 
pågældende myndighed straks informere 
den kompetente myndighed og inkludere 
en begrundelse for forsinkelsen.

Or. en

Ændringsforslag 85
 Oreste Rossi 

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at klager vedrørende den materielle 
eller processuelle lovlighed af en samlet 
afgørelse behandles så effektivt som 
muligt.

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at klager vedrørende den materielle 
eller processuelle lovlighed af en samlet 
afgørelse behandles så hurtigt og effektivt 
som muligt.

Or. it

Ændringsforslag 86
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at klager vedrørende den materielle 
eller processuelle lovlighed af en samlet 
afgørelse behandles så effektivt som 
muligt.

4. Medlemsstaterne sikrer, at klager,
herunder klager fra borgerrepræsentanter 
eller ikkestatslige 
miljøorganisationer, vedrørende den 
materielle eller processuelle lovlighed af en 
samlet afgørelse behandles på en
ikkediskriminerende måde og på lige fod.

Or. en

Ændringsforslag 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der gennemføres mindst én offentlig 
høring tilrettelagt af projektiværksætteren 
eller, hvis dette er fastsat i den nationale 
lovgivning, af den kompetente myndighed, 
før ansøgningen indgives til den 
kompetente myndighed, jf. artikel 11, stk. 

4. Der gennemføres mindst to offentlige
høringer tilrettelagt af 
projektiværksætteren eller, hvis dette er 
fastsat i den nationale lovgivning, af den 
kompetente myndighed, før ansøgningen 
indgives til den kompetente myndighed, jf. 
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1, litra a). Den offentlige høring har til 
formål at informere de interesseparter, der 
er omhandlet i punkt 2, litra a), i bilag VI, 
om projektet på et tidligt tidspunkt og 
identificere den bedst egnede placering 
eller linjeføring og de relevante spørgsmål, 
der skal behandles i ansøgningen. 
Mindstekravene til denne offentlige høring 
er præciseret i punkt 4 i bilag VI. 
Projektiværksætteren udarbejder en 
rapport, som sammenfatter resultaterne af 
aktiviteter i forbindelse med 
offentlighedens deltagelse forud for 
indgivelsen af ansøgningen, og rapporten 
indgives sammen med ansøgningen til den 
kompetente myndighed, der tager behørigt 
hensyn til disse resultater, når den træffer 
den samlede afgørelse.

artikel 11, stk. 1, litra a). Den første 
offentlige høring skal udføres seneste seks 
måneder efter proceduren forud for 
ansøgningen. Den offentlige høring har til 
formål at informere de interesseparter, der 
er omhandlet i punkt 2, litra a), i bilag VI, 
om projektet og identificere den bedst 
egnede placering eller linjeføring, de 
forskellige tekniske muligheder og de 
relevante spørgsmål, der skal behandles i 
ansøgningen. Mindstekravene til denne 
offentlige høring er præciseret i punkt 4 i 
bilag VI. Projektiværksætteren udarbejder 
en rapport, som sammenfatter resultaterne 
af aktiviteter i forbindelse med 
offentlighedens deltagelse forud for 
indgivelsen af ansøgningen, og rapporten 
indgives sammen med ansøgningen til den 
kompetente myndighed, der tager behørigt 
hensyn til disse resultater, når den træffer 
den samlede afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For projekter, der sandsynligvis har 
betydelige negative grænseoverskridende 
virkninger i en eller flere tilstødende 
medlemsstater, og for hvilke artikel 7 i 
direktiv 85/337/EØF, og
Esbokonventionen finder anvendelse, 
stilles de relevante oplysninger til rådighed 
for den kompetente myndighed i den eller 
de tilstødende medlemsstater. Den 
kompetente myndighed i den eller de 
tilstødende medlemsstater meddeler, om 
den ønsker at deltage i de relevante 
offentlige høringsprocedurer.

6. For projekter, der sandsynligvis har 
betydelige negative grænseoverskridende 
virkninger i en eller flere tilstødende 
medlemsstater, og for hvilke artikel 7 i 
direktiv 2001/42/EF, artikel 7 i direktiv
85/337/EØF eller Esbokonventionen finder 
anvendelse, stilles de relevante oplysninger 
til rådighed for den kompetente myndighed 
i den eller de tilstødende medlemsstater. 
Den kompetente myndighed i den eller de 
tilstødende medlemsstater meddeler, om 
den ønsker at deltage i de relevante 
offentlige høringsprocedurer.
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Or. en

Ændringsforslag 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For projekter, der sandsynligvis har 
betydelige negative grænseoverskridende 
virkninger i en eller flere tilstødende 
medlemsstater, og for hvilke artikel 7 i 
direktiv 85/337/EØF, og 
Esbokonventionen finder anvendelse, 
stilles de relevante oplysninger til rådighed 
for den kompetente myndighed i den eller 
de tilstødende medlemsstater. Den 
kompetente myndighed i den eller de 
tilstødende medlemsstater meddeler, om 
den ønsker at deltage i de relevante 
offentlige høringsprocedurer.

6. For projekter, der sandsynligvis har 
betydelige negative grænseoverskridende 
miljømæssige virkninger i en eller flere 
tilstødende medlemsstater, og for hvilke 
artikel 7 i direktiv 85/337/EØF, og 
Esbokonventionen finder anvendelse, 
stilles de relevante oplysninger til rådighed 
for den kompetente myndighed i den eller 
de tilstødende medlemsstater. Den 
kompetente myndighed i den eller de 
tilstødende medlemsstater meddeler, om 
den ønsker at deltage i de relevante 
offentlige høringsprocedurer.

Or. lt

Ændringsforslag 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projektiværksættere skal desuden 
offentliggøre relevante oplysninger via 
andre passende informationskanaler, som 
offentligheden har fri adgang til.

Projektiværksættere skal desuden 
offentliggøre relevante oplysninger via 
andre passende informationskanaler, som 
behørigt informerer offentligheden om 
projektet.

Or. lt
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Ændringsforslag 91
 Pavel Poc, Rovana Plumb 

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 a. Medlemsstaterne etablerer 
mekanismer for kompensation til 
kommuner, der påvirkes af projekter af 
fælles interesse og af andre nationale 
projekter på energiinfrastrukturområdet.

Or. en

Begrundelse

Dette enkle instrument kan i betydelig grad forkorte længden af tilladelsesprocedurerne uden 
at berøre EU's subsidiaritetsprincip og kommunernes beføjelser, da det indirekte vil påvirke 
den fysiske planlægningsfase, der overvejende er ansvarlig for forsinkelserne i 
tilladelsesprocedurerne. Den økonomiske godtgørelse er et effektivt redskab, der vil motivere 
kommunerne til ikke at modsætte sig placeringen af infrastrukturen i 
planlægningsdokumentationen for den nationale, regionale og lokale arealanvendelse.

Ændringsforslag 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Varigheden af tilladelsesproceduren 
opdeles i to faser og må ikke overstige en 
periode på tre år i alt:

1. Varigheden af tilladelsesproceduren skal 
bestå af to faser og må ikke overstige en 
periode på tre år i alt:

Or. en

Ændringsforslag 93
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Varigheden af tilladelsesproceduren
opdeles i to faser og må ikke overstige en 
periode på tre år i alt:

1. Tilladelsesproceduren opdeles i to faser,
og den kompetente myndighed skal 
prioriteret tage hensyn til den indsendte 
ansøgning:

Or. en

Ændringsforslag 94
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) perioden før indgivelse af ansøgningen, 
som ikke må vare længere end to år, 
dækker perioden mellem datoen for starten 
af tilladelsesproceduren og datoen for den 
kompetente myndigheds accept af den 
indsendte ansøgning.

a) perioden før indgivelse af ansøgningen, 
dækker perioden mellem datoen for starten 
af tilladelsesproceduren og datoen for den 
kompetente myndigheds accept af den 
indsendte ansøgning.

Or. en

Ændringsforslag 95
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den lovpligtige tilladelsesprocedure, 
som ikke må vare længere end et år,
dækker perioden fra accept af den 
indsendte ansøgning og frem til det 
tidspunkt, hvor den kompetente myndighed 
træffer en samlet afgørelse. 
Medlemsstaterne kan vælge en kortere 
frist, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

b) Den lovpligtige tilladelsesprocedure 
dækker perioden fra accept af den 
indsendte ansøgning og frem til det 
tidspunkt, hvor den kompetente myndighed 
træffer en samlet afgørelse.
Medlemsstaterne kan vælge en kortere 
frist, hvis det anses for hensigtsmæssigt.
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Or. en

Ændringsforslag 96
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden en måned fra starten af 
tilladelsesproceduren, jf. stk. 1, litra a), 
fastlægger den kompetente myndighed i 
nært samarbejde med de øvrige berørte 
myndigheder omfanget af den 
dokumentation og detaljeringsgraden af de 
oplysninger, som projektiværksætteren skal 
indgive som en del af ansøgningen med 
henblik på en samlet afgørelse. Tjeklisten i 
punkt 1, litra e), i bilag VI danner 
grundlaget herfor. I denne forbindelse 
afholdes der mindst ét møde mellem den 
kompetente myndighed og 
projektiværksætteren og, hvis den 
kompetente myndighed anser det for 
hensigtsmæssigt, også med andre 
myndigheder og berørte interesseparter. En 
detaljeret beskrivelse af ansøgningen, som 
også omfatter resultaterne af dette møde, 
fremsendes til projektiværksætteren og 
offentliggøres senest en måned efter 
mødet.

2. I henhold til stk. 1, litra a), fastlægger 
den kompetente myndighed i nært 
samarbejde med de øvrige berørte 
myndigheder omfanget af den 
dokumentation og detaljeringsgraden af de 
oplysninger, som projektiværksætteren skal 
indgive som en del af ansøgningen med 
henblik på en samlet afgørelse. Tjeklisten i 
punkt 1, litra e), i bilag VI danner 
grundlaget herfor. I denne forbindelse 
afholdes der mindst ét møde mellem den
kompetente myndighed og 
projektiværksætteren og, hvis den 
kompetente myndighed anser det for 
hensigtsmæssigt, også med andre 
myndigheder og berørte interesseparter. En 
detaljeret beskrivelse af ansøgningen, som 
også omfatter resultaterne af dette møde, 
fremsendes til projektiværksætteren og 
offentliggøres senest en måned efter 
mødet.

Or. en

Ændringsforslag 97
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden tre måneder efter starten af 3. Den kompetente myndighed udarbejder i 
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tilladelsesproceduren, jf. stk. 1, litra a),
udarbejder den kompetente myndighed i 
nært samarbejde med projektiværksætteren 
og andre berørte myndigheder og under 
hensyntagen til resultaterne af de 
aktiviteter, der gennemføres i medfør af 
stk. 2, en detaljeret tidsplan for 
tilladelsesproceduren, som mindst skal 
angive følgende:

nært samarbejde med projektiværksætteren 
og andre berørte myndigheder og under 
hensyntagen til resultaterne af de 
aktiviteter, der gennemføres i medfør af 
stk. 2, en detaljeret tidsplan for 
tilladelsesproceduren, som mindst skal 
angive følgende:

Or. en

Ændringsforslag 98
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Overskrides fristen for den samlede 
afgørelse, meddeler den kompetente 
myndighed den kompetente gruppe, hvilke 
foranstaltninger, der er truffet eller vil 
blive truffet for at afslutte 
tilladelsesproceduren med mindst mulig 
forsinkelse. Gruppen kan anmode den 
kompetente myndighed om regelmæssigt 
at aflægge rapport om de fremskridt, der 
er gjort i denne henseende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
 Kriton Arsenis 

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fristerne i ovennævnte bestemmelser 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
international lovgivning og EU-

udgår
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lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 100
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a)
Overvågning af den prioriterede status 
for projekterne af fælles interesse og 
tilladelsesprocessen
1. Den kompetente myndighed og de 
berørte nationale myndigheder skal 
ved gruppens møder rapportere om 
udviklingen af de 
tilladelsesprocedurer, som angår 
projekter af fælles interesse.
2. Europa-Kommissionen skal oprette, 
organisere og offentliggøre en pris, 
der skal gives til et begrænset antal 
kompetente myndigheder og deres 
personale i anerkendelse af 
eksemplarisk udførelse af 
tilladelsesprocedurerne med hensyn til 
inddragelse af interesseparter, 
anvendelse af innovative metoder og 
generel effektivitet. Nationale og 
grænseoverskridende ordninger, som 
medlemsstater har iværksat for at 
udveksle bedste praksisser og opbygge 
kapacitet på området for 
energiinfrastrukturtilladelse, er også 
berettigede til denne pris.
3. Medlemsstaterne indberetter inden 
for 10 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse til 
Kommissionen og de regionale 
grupper om de trufne foranstaltninger 
i henhold til artikel 8, stk. 3 og 4, 
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artikel 9, stk. 1, 2b, 3 og 4, og artikel 
10, stk. 1. Kommissionen overvåger 
udviklingen og underretter inden for 
to måneder medlemsstaterne om 
behovet for korrigerende 
foranstaltninger, hvor det er 
nødvendigt.
4. Hvis medlemsstater ikke senest tre 
måneder efter Kommissionens 
underretning som nævnt i stk. 3 (nyt) 
har indført de foreskrevne 
foranstaltninger, eller hvis den 
kompetente myndighed og de berørte 
myndigheder i henhold til artikel 9, 
stk. 1 og 2b, ikke inden for to måneder 
overholder de 
indberetningsforpligtelser, som er 
fastsat i artikel 11, stk. 6, og i artikel 
11a (ny), stk. 1 og 3, kan 
medlemsstaterne sanktioneres af 
Kommissionen i henhold til stk. 5.
5. I henhold til stk. 4 kan 
Kommissionen tilbageholde finansiel 
EU-støtte som fastsat i artikel 15 fra 
projekter, som finder sted inden for 
den pågældende medlemsstats område.

Or. en

Begrundelse

Forsinkelser i tilladelsesprocedurerne blev identificeret som en væsentlig hindring for 
grænseoverskridende gennemførelse af infrastruktur med en gennemsnitlig varighed på 12 år.
Da håndhævelse af tidsfristen på tre år kan have negative virkninger i 
tilladelsesprocedurerne, er andre positive og negative incitamenter nødvendige for at tackle 
denne betydelige kilde til forsinkelser og blokeringer. Medlemsstaterne skal sikre 
overholdelse af de administrative og organisationsmæssige vilkår i denne forordning for en 
hurtigere tilladelsesproces og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne på nationalt 
niveau.

Ændringsforslag 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
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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 seks måneder 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 og reglerne og indikatorerne, der er 
fastsat i bilag IV. ENTSO'erne skal 
gennemføre en omfattende høringsproces, 
der som minimum involverer de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter – og hvis det 
skønnes hensigtsmæssigt 
interesseparterne direkte – nationale 
tilsynsmyndigheder og andre nationale 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af en sådan metodologi vil ikke blot tage længere end en måned på grund af 
ENTSOG og ENTSO-E's interne beslutningsprocesser (se vedtægterne for ENTSOG og 
ENTSO-E), men alle omkostninger, der afholdes af transmissionssystemoperatørne, før denne 
forordning træder i kraft, ville ikke være berettiget til refusion via fastsættelse af tariffer af 
nationale tilsynsmyndigheder. Hvis der skal gennemføres en omfattende høringsproces, er én 
måned desuden ikke tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 102
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
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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 til forberedelsen af 
hver tiårige netudviklingsplan, som er 
udviklet af ENTSO'erne for elektricitet og 
gas i henhold til artikel 8 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og forordning
715/2009, herunder 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. Metodologien 
skal anvende kriterier, der er relevante for 
cost-benefit-analysen, og som er i 
overensstemmelse med kriterierne fra 
artikel 4, stk. 2, og bilag IV.

Or. en

Ændringsforslag 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Metoderne ajourføres og forbedres 
jævnligt i efter proceduren i stk. 1 til 5. 
Agenturet kan anmode om sådanne 
ajourføringer og forbedringer med 
behørig begrundelse og rimelig tidsfrist, 
efter formelt at have hørt de 
organisationer, der repræsenterer alle 
relevante interesseparter, og 
Kommissionen.

6. Metoderne ajourføres og forbedres hvert 
andet år efter proceduren i stk. 1 til 5.
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Or. en

Begrundelse

Dette skal være en klar og foruddefineret proces, også med hensyn til tidsplan, og det vil sige, 
at det ikke må baseres på en tilfældig forespørgsel.

Ændringsforslag 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Agenturet fremsender straks en kopi af 
alle afgørelser sammen med alle relevante 
oplysninger vedrørende hver enkelt 
afgørelse til Kommissionen. Oplysningerne 
kan fremsendes i sammenfattet form. 
Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt.

7. Agenturet fremsender straks en kopi af 
alle afgørelser, der er afsagt i henhold til 
stk. 6, sammen med alle relevante 
oplysninger vedrørende hver enkelt 
afgørelse til Kommissionen. Oplysningerne 
kan fremsendes i sammenfattet form. 
Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvilke afgørelser der menes.

Ændringsforslag 105
Sabine Wils

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 

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

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

Or. en

Ændringsforslag 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
miljømæssige og sociale gevinster,
forsyningssikkerhed, solidaritet eller 
innovation, og

Or. en

Ændringsforslag 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Projekter, der bidrager effektivt til 
energieffektivitet og integration af 
decentral produktion af vedvarende 
energi, skal modtage mindst to tredjedele
af den finansielle støtte, der er tilgængelig 
for projekter for energiinfrastruktur.

Or. en
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Ændringsforslag 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra –a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Oplysninger om den aktuelle liste 
over prioritetsprojekter, oversigt over 
faserne i beslutningsprocessen samt
datoer og dagsordener for de regionale 
gruppers møder sammen med 
efterfølgende offentliggørelse af 
protokoller og trufne afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelle, regelmæssigt ajourførte 
oplysninger, herunder geografiske 
oplysninger for hvert projekt af fælles 
interesse

a) generelle, regelmæssigt ajourførte 
oplysninger, herunder nødvendige
geografiske oplysninger for hvert projekt af 
fælles interesse

Or. en

Ændringsforslag 110
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 1 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Nord-syd elforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst 
elektricitet"): Sammenkoblinger og interne 

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

linjer i nord-sydgående og øst-vestgående 
retning for at fuldføre det indre marked og 
integrere elproduktion fra vedvarende 
energikilder; sammenkobling af isolerede 
elektriske systemer på øer med 
hovedlandet for at udnytte fordelene ved 
det integrerede elektricitetsmarked, øge de 
vedvarende energikilders udbredelse og 
gøre det muligt at overføre energi fra 
vedvarende energikilder til hovedlandet.

Or. en

Ændringsforslag 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Berørte medlemsstater: Alle.

Or. en

Ændringsforslag 112
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – stk. 11

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 særligt forbindelsesregioner, 
der har stor kapacitet for produktion af 
vedvarende energi og lagringspotentiale.
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Or. en

Ændringsforslag 113
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Grænseoverskridende kuldioxidnet: 
Udvikling af 
kuldioxidtransportinfrastruktur mellem 
medlemsstaterne og tilgrænsende 
tredjelande med henblik på indførelse af 
CO2-opsamling og -lagring.

udgår

Berørte medlemsstater: Alle.

Or. en

Ændringsforslag 114
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Kuldioxid: udgår
a) dedikerede rørledninger, dog ikke 
opstrømsrørledningsnet, der anvendes til 
transport af menneskeskabte CO2-
emissioner fra mere end én kilde, dvs. 
industrianlæg (herunder kraftværker), 
der producerer CO2 fra forbrænding eller 
andre kemiske reaktioner med fossile og 
ikke-fossile kulstofholdige forbindelser, 
med henblik på permanent geologisk 
lagring af kuldioxid i overensstemmelse 
med direktiv 2009/31/EF
b) anlæg til fortætning og bufferlagring 
af kuldioxid med henblik på videre 
transport. Dette omfatter ikke 
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infrastruktur i en geologisk formation, 
der anvendes til geologisk lagring af 
kuldioxid i henhold til direktiv 
2009/31/EF, samt tilhørende anlæg på 
jordoverfladen og injektionsanlæg.
c) alt udstyr eller anlæg, der er væsentlige 
for, at det pågældende system kan fungere 
tilfredsstillende, sikkert og effektivt, 
herunder beskyttelses-, overvågnings- og 
kontrolsystemer.

Or. en

Ændringsforslag 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og de
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

1) For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009,
projektiværksættere og andre relevante 
interesseparter, herunder producenter, 
distributionssystemoperatører, 
leverandører og miljøorganisationer og 
organisationer, som repræsenterer 
forbrugere, der berøres af hver af de 
relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

1) For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaternes
kompetente myndigheder, de nationale 
reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 715/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 

For gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaternes
kompetente myndigheder, de nationale 
reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 715/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
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Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for gas.

de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for gas.

Or. en

Ændringsforslag 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For olie- og kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 og 
4 i bilag II, sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag 1, og 
Kommissionen.

For olie- og kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 og 
4 i bilag II, sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaternes
kompetente myndigheder, de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag 1, og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 119
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For olie- og kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 og 
4 i bilag II, sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag 1, og 
Kommissionen.

For olietransportprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 3 og 4 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag 1, og 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Hver gruppe inviterer, når det er 
hensigtsmæssigt med henblik på 
gennemførelse af de relevante prioriteter i 
bilag I, repræsentanter for de nationale 
myndigheder, reguleringsmyndigheder, 
projektiværksættere og 
transmissionssystemoperatører fra EU-
kandidatlandene og de potentielle 
kandidatlande, landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde og Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning, 
repræsentanter fra energifællesskabets 
institutioner og organer og de lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, samt lande, med hvilke 
Den Europæiske Union har etableret et 
specifikt energisamarbejde.

3) Hver gruppe inviterer, når det er 
hensigtsmæssigt med henblik på 
gennemførelse af de relevante prioriteter i 
bilag I, repræsentanter for de nationale 
myndigheder, reguleringsmyndigheder, 
projektiværksættere,
miljøbeskyttelsesorganisationer og 
transmissionssystemoperatører fra EU-
kandidatlandene og de potentielle 
kandidatlande, landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde og Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning, 
repræsentanter fra energifællesskabets 
institutioner og organer og de lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, samt lande, med hvilke 
Den Europæiske Union har etableret et 
specifikt energisamarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 121
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Hver gruppe inviterer, når det er 
hensigtsmæssigt med henblik på 
gennemførelse af de relevante prioriteter i 
bilag I, repræsentanter for de nationale 
myndigheder, reguleringsmyndigheder, 
projektiværksættere og 
transmissionssystemoperatører fra EU-
kandidatlandene og de potentielle 
kandidatlande, landene i Det Europæiske 

3) Hver gruppe inviterer, når det er 
hensigtsmæssigt med henblik på 
gennemførelse af de relevante prioriteter i 
bilag I, repræsentanter for de nationale 
myndigheder, reguleringsmyndigheder, 
projektiværksættere,
miljøbeskyttelsesorganisationer og 
transmissionssystemoperatører fra EU-
kandidatlandene og de potentielle 
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Økonomiske Samarbejdsområde og Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning, 
repræsentanter fra energifællesskabets 
institutioner og organer og de lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, samt lande, med hvilke 
Den Europæiske Union har etableret et 
specifikt energisamarbejde.

kandidatlande, landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde og Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning, 
repræsentanter fra energifællesskabets 
institutioner og organer og de lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, samt lande, med hvilke 
Den Europæiske Union har etableret et 
specifikt energisamarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Hver gruppe hører organisationer, der 
repræsenterer de relevante interesseparter, 
herunder producenter, 
distributionssystemoperatører, 
forsyningsvirksomheder, forbrugere, og for 
de opgaver, der er anført i artikel 5, stk. 2, 
miljøbeskyttelsesorganisationer. Gruppen 
kan gennemføre høringer og samråd, hvis 
det er relevant for at løse opgaverne.

4) Hver gruppe hører organisationer, der 
repræsenterer de relevante interesseparter, 
herunder producenter, 
distributionssystemoperatører, 
forsyningsvirksomheder, forbrugere og
miljøbeskyttelsesorganisationer. Gruppen 
skal gennemføre høringer og samråd, hvis 
det er relevant for at løse opgaverne.
Gruppen skal regelmæssigt og 
fyldestgørende informere offentligheden 
om status for og resultaterne af sine 
drøftelser og organisere en høring før 
indgivelse af sin foreslåede liste som 
nævnt i artikel 3, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 123
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
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Bilag 3 – del 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Hver gruppe hører organisationer, der 
repræsenterer de relevante interesseparter, 
herunder producenter, 
distributionssystemoperatører, 
forsyningsvirksomheder, forbrugere, og for 
de opgaver, der er anført i artikel 5, stk. 2, 
miljøbeskyttelsesorganisationer. Gruppen 
kan gennemføre høringer og samråd, hvis 
det er relevant for at løse opgaverne.

4) Hver gruppe hører organisationer, der 
repræsenterer de relevante interesseparter, 
herunder producenter, 
distributionssystemoperatører, 
forsyningsvirksomheder og forbrugere. 
Gruppen kan gennemføre høringer og 
samråd, hvis det er relevant for at løse 
opgaverne.

Or. en

Ændringsforslag 124
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Foreslåede eltransmissions- og 
oplagringsprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), i bilag 
II skal være del af den seneste foreliggende 
ti-årige netudviklingsplan for elektricitet, 
som er udarbejdet af ENTSO'en for 
elektricitet i henhold til artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 714/2009.

3) For alle projekter af fælles interesse, 
der findes på EU-listen efter den 1. august 
2013, skal eltransmissions- og 
oplagringsprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), i bilag 
II, være del af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan for elektricitet, 
som er udarbejdet af ENTSO'en for 
elektricitet i henhold til artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 714/2009.

Or. en

Ændringsforslag 125
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
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Bilag 3 – del 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) For alle EU-lister over projekter af 
fælles interesse, der vedtages efter den 1. 
august 2013, skal foreslåede
gastransmissions- og oplagringsprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 2 i 
bilag II, være del af den seneste 
foreliggende ti-årige netudviklingsplan for 
gas, som er udarbejdet af ENTSO'en for 
gas i henhold til artikel 8 i forordning (EF) 
nr. 715/2009.

4) For alle projekter af fælles interesse på 
EU-listen efter den 1. august 2013 skal 
gastransmissions- og oplagringsprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 2 i 
bilag II, være del af den seneste 
foreliggende ti-årige netudviklingsplan for 
gas, som er udarbejdet af ENTSO'en for
gas i henhold til artikel 8 i forordning (EF) 
nr. 715/2009.

Or. en

Ændringsforslag 126
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag 3 – del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Foreslåede 
kuldioxidtransportprojekter, der er 
omfattet af kategorien i punkt 4 i bilag II, 
skal fremlægges som led i en plan for 
udviklingen af grænseoverskridende 
infrastruktur til transport og lagring af 
kuldioxid, der er udarbejdet af flere end to 
medlemsstater, og skal forelægges 
Kommissionen af de berørte 
medlemsstater eller af enheder, der er 
udpeget af de pågældende medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 127
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
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Bilag 4 – 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 
nettoelproduktionskapacitet på mindst 
250 MW og 250 GWH/år

Or. en

Ændringsforslag 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 4 – punkt 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) bæredygtighed måles ved at vurdere 
miljøvirkningerne af elektricitetsnettets 
infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 4 – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtighed måles som et projekts 
bidrag til at reducere emissioner, til backup 
af elproduktion fra vedvarende energikilder 
eller el-til-gas-koncepter og 
biogastransport under hensyntagen til 
forventede ændringer i klimaforhold.

d) bæredygtighed måles ved at vurdere 
miljøvirkningerne af infrastrukturen og
som et projekts bidrag til at reducere 
emissioner, til backup af elproduktion fra 
vedvarende energikilder eller el-til-gas-
koncepter og biogastransport under 
hensyntagen til forventede ændringer i 
klimaforhold.

Or. en
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Ændringsforslag 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 4 – punkt 5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) bæredygtighed skal vurderes på 
baggrund af miljømæssige resultater, 
transmissionens effektivitet og 
infrastrukturens miljømæssige virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Metoderne baseres på et fælles 
inputdatasæt, der repræsenterer EU's el- og 
gassystemer i år n+5 (n+10, n+15og n+20), 
hvor n er det år, hvor analysen foretages. 
Datasættet skal mindst omfatte:

1) Metoderne baseres på et fælles 
inputdatasæt, der repræsenterer EU's el- og 
gassystemer i år n+5 (n+10, n+15, n+20,
n+30 og n+40), hvor n er det år, hvor 
analysen foretages. Datasættet skal mindst 
omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 132
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen (både i medlemsstaterne og 
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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

i de tilstødende tredjelande), 
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

Or. en

Ændringsforslag 133
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Bilag 5 – 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 

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, 
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forventes ibrugtaget inden udgangen af år 
n+5

og som forventes ibrugtaget inden 
udgangen af år n+5

Or. en

Ændringsforslag 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) For gas: scenarier for efterspørgslen, 
importen, brændstofpriser (herunder for 
kul, gas og olie), kuldioxidpriser, 
sammensætningen af transmissionsnettet 
og dets udvikling under hensyntagen til 
alle nye projekter, for hvilke der er truffet 
en endelig beslutning, og som forventes 
ibrugtaget inden udgangen af år n+5

b) For gas: scenarier for efterspørgslen, 
importen, brændstofpriser (herunder for 
kul, gas og olie), priser på kuldioxid, 
sammensætningen af transmissionsnettet 
og dets udvikling under hensyntagen til 
alle nye projekter, for hvilke der er truffet 
en endelig beslutning, og som forventes 
ibrugtaget inden udgangen af år n+5

Or. en

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 5 – 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 

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 
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organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter, herunder den 
akademiske verden og 
miljøorganisationerne, og det skal gøres 
offentligt tilgængeligt. Kommissionen og 
Agenturet sikrer adgang til de nødvendige 
kommercielle oplysninger fra tredjeparter, 
når dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 5 – 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 
beregningerne.

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

Or. en

Ændringsforslag 137
Rovana Plumb

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Ved cost-benefit-analysen tages der 
mindst hensyn til følgende omkostninger: 
kapitaludgifter, drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter i projektets 

5) Ved cost-benefit-analysen, der er 
baseret på omkostninger over projektets 
tekniske levetid, tages der mindst hensyn 
til følgende omkostninger: kapitaludgifter, 



AM\897582DA.doc 71/74 PE486.154v01-00

DA

tekniske levetid og eventuelle 
nedluknings- og 
affaldsbehandlingsomkostninger. Metoden 
skal give retningslinjer for den 
kalkulationsrente, der skal anvendes til 
beregningerne.

drifts- og vedligeholdelsesudgifter og 
konstruktionens miljømæssige 
omkostninger, drift og nedlukning af 
energiinfrastrukturprojekter og eventuelle
affaldsbehandlingsomkostninger. Metoden 
skal give retningslinjer for den 
kalkulationsrente, der skal anvendes til 
beregningerne.

Or. ro

Ændringsforslag 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremtidige omkostninger for nye 
produktions- og transmissionsinvesteringer 
i projektets tekniske levetid

c) fremtidige omkostninger for nye 
produktions- og transmissionsinvesteringer 
i projektets tekniske levetid, hvor 
antagelserne om fremtidige omkostninger 
er baseret på EU's mål, og den 
projekterede afkarbonisering af dets 
energisystem er gennemført

Or. en

Ændringsforslag 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 6 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) økosystemtjenesternes nettotab eller -
gevinst.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) systemrobusthed, herunder 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
klimaforandringer, og systemsikkerhed, 
især for kritisk europæisk infrastruktur, jf. 
direktiv 2008/114/EF

b) systemrobusthed, herunder
forsyningssikkerhed, modstandsdygtighed 
over for katastrofer klimaforandringer, og 
systemsikkerhed, især for kritisk europæisk 
infrastruktur, jf. direktiv 2008/114/EF

Or. en

Begrundelse

Forsyningssikkerhed er et af de vigtigste spørgsmål i denne kontekst.

Ændringsforslag 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 5 – 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 

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 medtage en fuldstændig vurdering af 
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økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med nettogevinst eller -tab fra 
økosystemtjenester, drivhusgasemissioner 
og konventionelle luftforurenende 
emissioner eller forsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Bilag 6 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de interesseparter, der berøres af et 
projekt af fælles interesse, herunder 
relevante myndigheder, jordbesiddere og 
borgere, der bor i nærheden af projektet, 
den brede offentlighed og disses 
sammenslutninger, organisationer eller 
grupper, informeres udførligt og høres i en 
tidlig fase på en åben og gennemsigtig 
måde. Den kompetente myndighed støtter i 
givet fald aktivt de aktiviteter, der 
gennemføres af projektiværksætteren.

a) de interesseparter, der berøres af et 
projekt af fælles interesse, herunder 
relevante myndigheder, jordbesiddere og 
borgere, der bor i nærheden af projektet, 
samt enhver anden berørt offentlighed 
som nævnt i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/92/EU om vurdering 
af bestemte planers og programmers
indvirkning på miljøet, informeres 
udførligt og høres i en tidlig fase på en 
åben og gennemsigtig måde. Den 
kompetente myndighed støtter i givet fald 
aktivt de aktiviteter, der gennemføres af 
projektiværksætteren.

Or. lt

Ændringsforslag 143
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 6 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kompetente myndigheder sikrer, at b) de kompetente myndigheder sikrer, at 
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offentlige høringer for projekter af fælles 
interesse koncentreres, hvor det er muligt. 
Hver offentlig høring skal behandle alle 
emner, der er relevante for den pågældende 
fase af proceduren, og et emne, der er 
relevant for denne specifikke fase af 
proceduren, behandles ikke i mere end én 
offentlig høring. De emner, der behandles i 
en offentlig høring, skal være tydeligt 
angivet i meddelelsen om den offentlige 
høring.

offentlige høringer for projekter af fælles 
interesse er så koncentrerede som muligt. 
Hver offentlig høring skal behandle alle 
emner, der er relevante for den pågældende 
fase af proceduren, og et emne, der er 
relevant for denne specifikke fase af 
proceduren, behandles ikke i mere end én 
offentlig høring. De emner, der behandles i 
en offentlig høring, skal være tydeligt 
angivet i meddelelsen om den offentlige 
høring.

Or. it


