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KORT BEGRUNDELSE

Indledning
Den 19. oktober 2011 fremlagde Kommissionen sit forslag til forordning om retningslinjer 
for den transeuropæiske energiinfrastruktur. Formålet med Kommissionens forslag er at 
sikre, at strategiske energinet og oplagringsfaciliteter i EU færdiggøres senest i 2020. Mere 
specifikt tager denne forordning sigte på en fuld integration af det indre marked for energi, 
herunder ved at sikre, at ingen medlemsstat er isoleret fra det europæiske net.

Forslaget bidrager til bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse ved at gøre EU i stand til at nå 
målene i 2020-strategien, samtidig med at forsyningssikkerheden og solidariteten mellem 
medlemsstaterne sikres.

Som krævet i Kommissionens meddelelse om energiinfrastrukturprioriteter for 2020 og 
derefter bør den nuværende strategi for de transeuropæiske energinet (TEN-E) revideres, 
suppleres med instrumenter fra en ny politik for energiinfrastrukturer, fremskyndes og 
finansieres på passende vis. 

Finansiering
I de næste ti år er der behov for ca. 200 mia. EUR til etablering af gasrørledninger og elnet. 
Mere specifikt: 140 mia. EUR til højspændingstransmissionssystemer til elektricitet, 
lagerkapacitet og applikationer til intelligente net, 70 mia. EUR til gasrørledninger, 
lagerkapacitet, terminaler til flydende naturgas (LNG) og infrastruktur til dobbeltrettet 
transmission og 2,5 mia. EUR til kuldioxidtransportinfrastruktur. 

Dette betyder, at de nuværende investeringsniveauer skal øges væsentligt. I sammenligning 
med perioden fra 2000 til 2010 ville dette indebære en stigning på 30 % i investeringerne i 
gassektoren og en stigning på 100 % i elsektoren.

Identifikation af problemer

Problemer i forbindelse med tilladelsesprocedurer og modstand i befolkningen er blandt de 
vigtigste af de faktorer, der forhindrer en rettidig gennemførelse af 
energiinfrastrukturprojekter, særlig el-luftledninger.

De administrative procedurer er komplekse og ineffektive, især hvad angår tilrettelæggelsen 
af procedurerne og de berørte parters ansvarsområder. Der mangler stadig sammenhæng og 
klare tidsfrister samt forudgående planlægning og koordinering af gennemførelsen af EU's 
miljølovgivning.

Modstanden i de berørte dele af offentligheden har at gøre med uklarhed om projekternes 
merværdi, de reelle eller formodede virkninger for miljøet og landskabet, sundheds- og 
sikkerhedsmæssige bekymringer samt sen og utilstrækkelig inddragelse af offentligheden og 
de berørte parter.

I nogle medlemsstater giver tilladelsesprocedurerne for infrastrukturinvesteringer også 
anledning til politiske og/eller ejermæssige spekulationer.
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Indvirkning på miljøet

Den energiinfrastruktur, der planlægges i dag, skal være i overensstemmelse med EU’s 
langsigtede klima- og energimål og med gennemførelsen af disse målsætninger i de 
forskellige nationale energipolitikker. Planlægningen af energiinfrastrukturprojekter bør også 
fuldt ud overholde forsigtighedsprincippet.

Forslaget skal integrere de gældende miljøbeskyttelseskrav i en 
energiinfrastruktursammenhæng. Energikilder uden samfundsmæssige eller miljømæssige 
omkostninger bør prioriteres højt.

Opførelse, drift og nedlukning af energiinfrastrukturprojekter medfører ikke blot kapital- og 
driftsudgifter, men også betydelige miljømæssige omkostninger. Der skal tages højde for 
disse miljømæssige omkostninger i cost-benefit-analysen ved hjælp af en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger. Der er behov for grundige miljøkonsekvensanalyser af 
energiinfrastrukturprojekterne fra sag til sag for at vurdere de væsentlige risici, samtidig med 
at der tages hensyn til lokale og regionale miljøforhold. 

Gennemsigtighed og offentlighedens deltagelse

De nye bestemmelser forbedrer borgernes mulighed for at blive inddraget i et projekt og deres 
mulighed for at blive hørt. Det er fastsat i forordningen, at borgerne skal inddrages på et 
meget tidligt stadium i tiltrædelsesproceduren. Det er ligeledes fastsat i forordningen, at dette 
skal ske, før projektiværksætteren indgiver sin formelle ansøgning om tilladelse. På denne 
måde kan man allerede i projektets planlægningsfase tage hensyn til borgernes bekymringer. I 
mange medlemsstater er praksis i øjeblikket, at der afholdes en offentlig høring, efter at 
dossieret er indgivet til myndighederne.

Projekter af fælles interesse
Med dette mål for øje har Kommissionen fastlagt tolv prioriterede korridorer og områder, der 
omfatter transportnet for el, gas, olie- og kuldioxid. Den foreslår en "fælles interesse"-ordning 
for projekter, der bidrager til gennemførelsen af disse prioriteringer, og som har opnået denne 
mærkning. Projekter af fælles interesse bør drage fordel af den hurtigere tilladelsesprocedure, 
der ikke bør overstige tre år.

Ordførerens henstillinger

Ordføreren glæder sig over forslagene om at fremskynde beslutningsprocessen for 
infrastrukturtilladelser og også over de nye bestemmelser om at forbedre borgernes mulighed 
for at blive inddraget i et projekt og deres mulighed for at blive hørt.

Det er dog ikke muligt at undtage infrastrukturprojekter fra miljølovgivningen, og forslaget 
skal integrere de gældende miljøbeskyttelseskrav i en energiinfrastruktursammenhæng, jf. 
artikel 11 i TEUF.
Det er nødvendigt, at der sikres en offentlig debat af høj kvalitet og tages behørigt hensyn til 
EU’s miljølovgivning.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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 
ikke gives tilladelser til projekter, som har 
en negativ miljøvirkning. Der bør kun 
gives tilladelse til projekter, der opfylder 
alle betingelser i direktiv 92/43/EF, 
79/409/EF og 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forsyningssikkerhed, bl.a. gennem 
styrkelse af den nuværende 
transmissionsstabilitet og/eller 
modstandskraft mod strømafbrydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
etablere mekanismer for kompensation til 
borgere, der påvirkes af projekter af 
fælles interesse og af andre nationale 
projekter på energiinfrastrukturområdet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I medlemsstater, hvor dele af 
tilladelsesproceduren, herunder 
procedurerne for fysisk planlægning og 
procedurerne vedrørende 
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miljøkonsekvensanalyser, ikke fører til en 
juridisk bindende tilladelse, sikrer de 
kompetente myndigheder, at disse 
delprocedurers varighed på 
hensigtsmæssig vis integreres i de samlede 
tidsfrister.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


