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Ændringsforslag 12
Franz Obermayr

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 % 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 %, med 
samtidig beskyttelse af placeringen og 
sikring af europæiske virksomheders 
konkurrenceevne samt en dermed 
sammenhængende beskyttelse af 
arbejdspladserne, øgning af andelen af 
energi fra vedvarende energikilder i det 
endelige energiforbrug til 20 % og øgning 
af energieffektiviteten med 20 % frem til 
2020. Samtidig skal Unionen forberede sin 
infrastruktur på yderligere omstilling til 
kulstoffattige energiformer på længere sigt 
frem til 2050.

____________________ ____________________

19 30 %, hvis de rette betingelser er til 
stede.

Or. de

Ændringsforslag 13
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

og etablering af ny energiinfrastruktur er 
afgørende for at opfylde EU's energi- og 
klimapolitiske mål, som består i 
gennemførelsen af det indre marked for 
energi, sikring af forsyningssikkerheden, 
navnlig for gas og olie, reducering af 
drivhusgasemissionerne med 20 %, øgning 
af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 %, dvs. ved at forbinde regioner med 
en stor kapacitet til produktion af 
vedvarende energi og 
eloplagringspotentiale, 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.

Or. en

Ændringsforslag 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 og Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
naturgas. 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 og Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
naturgas. Integrerede net, som dækker hele 
Unionen, og hvor forsynings- og 
produktionsaktiviteter er effektivt adskilt 
fra netdriften, er dog af afgørende 
betydning for at sikre et 
konkurrencedygtigt og velfungerende 
integreret marked, som fremmer vækst, 
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beskæftigelse og en bæredygtig udvikling.

Or. en

Begrundelse

Den tredje liberaliseringspakke for energimarkedet danner grundlag for et 
konkurrencedygtigt energimarked i EU. Med henblik på at fremme gennemførelsen af den 
tredje energipakke og gå i retning af et reelt liberaliseret energimarked i hele EU er det 
nødvendigt gennem TEN-E-retningslinjerne at gennemføre effektiv ejerskabsmæssig 
adskillelse med hensyn til produktion og forsyning.

Ændringsforslag 15
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) I Kommissionens meddelelse "EU's 
energipolitik: Samarbejde med partnere 
uden for EU" blev det understreget, at der 
er et behov for, at Unionen inddrager 
fremme af energiinfrastrukturudvikling i 
relationerne med tredjelande for at støtte 
den samfundsøkonomiske udvikling uden 
for Unionen. Først og fremmest bør 
Unionen dog som led i sin udenrigspolitik 
støtte energiinfrastrukturprojekter i 
tredjelande, der bidrager til Unionens 
forsyningssikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 16
Franz Obermayr

Forslag til forordning
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Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I betragtning af, hvor meget det haster 
at udvikle energiinfrastrukturer, må en 
forenkling af tilladelsesprocedurerne 
ledsages af en klar frist for den afgørelse, 
der skal træffes af de respektive 
kompetente myndigheder om at bygge 
projektet. Denne frist bør stimulere en 
mere effektiv fastlæggelse og håndtering af 
procedurer og bør under ingen 
omstændigheder gå på kompromis med de 
høje standarder for miljøbeskyttelse og 
offentlighedens deltagelse.

(24) I betragtning af, hvor meget det haster 
at udvikle energiinfrastrukturer, må en 
forenkling af tilladelsesprocedurerne 
ledsages af en klar frist for den afgørelse, 
der skal træffes af de respektive 
kompetente myndigheder om at bygge 
projektet. Denne frist bør muliggøre en 
mere effektiv fastlæggelse og håndtering af 
procedurer. Fristen bør dog hverken gå på 
kompromis med de høje standarder for 
miljøbeskyttelse og offentlighedens 
deltagelse eller bidrage til fremme af 
atomkraft gennem en hurtigere 
videreledning af atomstrøm.

Or. de

Ændringsforslag 17
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I et stadig mere integreret indre 
marked for energi er der brug for klare og 
gennemsigtige regler for 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling for at fremskynde 
investeringer i grænseoverskridende 
infrastruktur. Det Europæiske Råd af 4. 
februar 2011 mindede om, hvor vigtigt det 
er at fremme lovrammer, som tiltrækker 
investeringer i net, takstniveauer, som 
stemmer overens med 
finansieringsbehovene, og en passende 
omkostningsfordeling for 
grænseoverskridende investeringer, 
samtidig med at konkurrencen og 
konkurrenceevnen forbedres, navnlig for 
den europæiske industri, og under 

(27) I et stadig mere integreret indre 
marked for energi er der brug for klare og 
gennemsigtige regler for 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling for at fremskynde 
investeringer i grænseoverskridende 
infrastruktur til fordel for de europæiske 
virksomheder, og ikke mindste de små og 
mellemstore virksomheder, for hvilke høje 
energipriser kan komme til at udgøre en 
alvorlig hindring, og til fordel for de 
europæiske forbrugere. Det Europæiske 
Råd af 4. februar 2011 mindede om, hvor 
vigtigt det er at fremme lovrammer, som 
tiltrækker investeringer i net, takstniveauer, 
som stemmer overens med 
finansieringsbehovene, og en passende 



AM\900974DA.doc 7/14 PE488.056v01-00

DA

hensyntagen til virkningerne for 
forbrugerne.

omkostningsfordeling for 
grænseoverskridende investeringer, 
samtidig med at konkurrencen og 
konkurrenceevnen forbedres, navnlig for 
den europæiske industri og de små og 
mellemstore virksomheder, og under 
hensyntagen til virkningerne for 
forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 18
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) projektet forekommer økonomisk, 
socialt og miljømæssigt bæredygtigt og 
ikke medvirker til at skabe urimelige 
energipriser for slutbrugerne eller 
konkurrenceforvridning mellem 
markedets aktører, og

Or. en

Ændringsforslag 19
Konstantinos Poupakis

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, eller ved at forbinde øer og 
udkantsområder med centrale regioner 
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inden for EU.

Or. el

Ændringsforslag 20
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– interoperabilitet og sikker systemdrift – interoperabilitet, sikker systemdrift og 
forsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 21
Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– interoperabilitet og sikker systemdrift – forsyningssikkerhed bl.a. gennem
interoperabilitet og sikker og troværdig
systemdrift

Or. el

Ændringsforslag 22
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedets funktion og kundeservice – markedets funktion og kundeservice, 
særlig vedrørende husstande
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Or. en

Ændringsforslag 23
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedets funktion og kundeservice – markedets funktion og kundeservice, 
særlig vedrørende husstande og små og 
mellemstore virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 24
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Ved rangordning af projekter, som 
bidrager til gennemførelsen af samme 
prioritet, skal der også tages behørigt 
hensyn til, hvor hastende det enkelte 
foreslåede projekt er med sigte på 
opfyldelsen af de energipolitiske mål for 
markedsintegration og konkurrence, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed, 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
hvert projekt, og dets komplementaritet 
med andre foreslåede projekter. 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, og disses 
situation, særlig hvad angår husstande,
det årlige energiforbrug og andelen af 
produktion fra ikke-regulerbare ressourcer 
i det område, hvor disse brugere befinder 
sig.
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Or. en

Ændringsforslag 25
Konstantinos Poupakis

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, efter 
aftale med de interesserede 
medlemsstater, udpege en EU-koordinator 
for en periode på op til et år, og denne 
periode kan forlænges to gange.

Or. el

Ændringsforslag 26
Olle Schmidt

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 
offentligheden har fri og let adgang til.

Or. en

Ændringsforslag 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2 i bilag 
II kan modtage finansiel EU-støtte i form 
af tilskud til undersøgelser og finansielle 
instrumenter i overensstemmelse med 
bestemmelserne i [Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten], såfremt 
de gennemføres i de dele af 
gasinfrastruktursektorerne, hvor 
bestemmelserne om adskillelse i henhold 
til direktiv 2009/73/EF om fælles regler 
for det indre marked for naturgas er 
gennemført, herunder i de medlemsstater, 
hvor der gælder undtagelser i den 
henseende.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at den tredje liberaliseringspakke for energimarkedet gennemføres, særlig 
med hensyn til gasmarkedet, samt at det sikres, at gasforsynings- og produktionsaktiviteter er 
adskilt, og de eksisterende monopolnetværker adskilles. Dette kan fremmes ved at fastlægge 
en betingelse om, at kun gasprojekter af fælles interesse, som iværksættes i 
gasinfrastruktursektorerne i medlemsstater, hvor adskillelsen af det effektive ejerskab er 
gennemført, kan modtage finansiel støtte fra EU.

Ændringsforslag 28
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrørende el- og gassektoren: 
udviklingen af sammenkoblingsgraden 
mellem medlemsstaterne, den tilhørende 
udvikling i energipriserne og antallet af 
netsystemsvigt, deres årsager og de dermed 
forbundne økonomiske omkostninger

c) vedrørende el- og gassektoren: 
udviklingen af sammenkoblingsgraden 
mellem medlemsstaterne, den tilhørende 
udvikling i energipriserne for forbrugerne 
og de europæiske virksomheder, herunder 
særlig de små og mellemstore 
virksomheder, og antallet af 
netsystemsvigt, deres årsager og de dermed 
forbundne økonomiske omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 30
Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Nord-syd elforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst 
elektricitet"): Sammenkoblinger og interne 
linjer i nord-sydgående og øst-vestgående 
retning for at fuldføre det indre marked og 
integrere elproduktion fra vedvarende 
energikilder; forbindelse af 
elektricitetssystemerne på de isolerede øer 
med fastlandet for at gennemføre det 
indre marked for elektricitet, øge 
udbredelsen af vedvarende energi og gøre 
overførslen af energi fra vedvarende 
energikilder på fastlandet mulig.

Or. el

Ændringsforslag 31
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Bilag 5 – punkt 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) konkurrence for så vidt angår forskellige 
operatørers markedsstyrke og 
priskonvergensen mellem forskellige 
medlemsstater

a) konkurrence for så vidt angår forskellige 
operatørers markedsstyrke og 
priskonvergensen – særlig vedrørende de 
priser, der påvirker husstandene – mellem 
forskellige medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 32
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
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Bilag 5 – punkt 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) konkurrence for så vidt angår forskellige 
operatørers markedsstyrke og 
priskonvergensen mellem forskellige 
medlemsstater

a) konkurrence for så vidt angår forskellige 
operatørers markedsstyrke og 
priskonvergensen – særlig vedrørende de 
priser, der påvirker husstandene – mellem 
forskellige medlemsstater

Or. en


