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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren lykønsker Kommissionen med dens forslag om rimelige retningslinjer for 
udvikling af en transeuropæisk energiinfrastruktur og betragter dette som et vigtigt skridt, der 
vil styrke EU yderligere. Nærværende forslag fastsætter regler for den rettidige udvikling og 
interoperabilitet for de transeuropæiske net på energiområdet for at nå de energipolitiske mål i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for at sikre et fungerende indre marked 
for energi, sikre forsyningssikkerheden i Unionen, fremme energieffektivitet og udvikling af 
nye og vedvarende energiformer og fremme synergi mellem forskellige energinet. Ordføreren 
mener, at dette er et særligt vigtigt sikkerhedsspørgsmål for Unionen.

Der findes stadig en række EU-medlemsstater, der er afhængige af en enkelt 
energileverandør, hvilket ikke er i overensstemmelse med principperne om god 
forvaltningspraksis. En sådan situation medfører en kraftigt forøget risiko for, at der opstår en 
hændelse, f.eks. hvis leverandøren har tekniske problemer. Denne situation er uholdbar, og 
derfor glæder ordføreren sig også over Kommissionens meddelelse "Et budget for Europa 
2020" om den næste flerårige finansielle ramme (2014-2020), hvori man bl.a. foreslår 
oprettelsen af Connecting Europe-faciliteten, der skal fremme færdiggørelsen af prioriteret 
infrastruktur inden for energi og transport og digital infrastruktur via en enkelt fond på 
40 mia. EUR, hvoraf 9,1 mia. EUR er afsat til energi.

Kommissionen foreslår heri, at der oprettes et begrænset antal prioriterede projekter inden for 
el- og gasnet samt transportinfrastrukturer for olie og kuldioxid. Kommissionen har i alt 
identificeret 12 prioriterede infrastrukturprojekter for områder vedrørende energi.

Ordføreren vil gerne understrege, at forslaget ikke er begrænset til ikkevedvarende ressourcer.
Ved hjælp af denne forordning vil EU kunne nå sine mål på klima- og energiområdet: en 
20 %'s reduktion i emissionerne af drivhusgas inden 2020, en forøgelse af energieffektiviteten 
med 20 %, og en 20 %'s forøgelse af den vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug. Ordføreren glæder sig over, at man i dette forslag forpligter sig vedrørende det 
meget vigtige spørgsmål om en bæredygtig og miljøvenlig energipolitik. Ordføreren lægger 
vægt på dette, men mener, at Kommissionens forslag er godt afbalanceret. Ordføreren 
understreger ligeledes, at der ikke bør ydes støtte til miljøskadelige projekter. Et af 
evalueringskriterierne for projekter af fælles interesse er graden af bæredygtighed for disse 
projekter. Dette kriterium måles ved at vurdere reduktionen af drivhusgasemissionerne og 
miljøvirkningerne af elektricitetsnettets infrastruktur. Ordføreren mener ikke, at Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse bør fokusere på miljøspørgsmål i sin udtalelse, 
eftersom det udvalg, der er ansvarligt for sådanne spørgsmål, ENVI-udvalget, er i færd med at 
udarbejde sin egen udtalelse.

Ordføreren mener, at gennemførelsen af disse projekter er af vital betydning for 
gennemførelsen af de energipolitiske mål, der fastsættes i traktaten om Den Europæiske 
Union. Men hun mener ligeledes, at dette ikke må føre til stigende energipriser. De 
europæiske borgere har behov for en sikker energiforsyning, men dette må ikke have 
betydelige følger for energipriserne. Ordføreren beklager, at der ikke foreligger grundige 
undersøgelser af, hvordan gennemførelsen af disse projekter vil påvirke energipriserne. Men 
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ved at vurdere nødvendigheden af sådanne projekter og deres positive indvirkning på 
konkurrencen kan man forvente et fald i energipriserne.

Generelt er der behov for skønsmæssigt 200 mia. EUR til prioriterede områder og projekter 
inden for el- og gasnet samt transportinfrastrukturprojekter til olie og kuldioxid.
Kommissionen mener, at de fleste af disse projekter vil blive finansieret af private investorer, 
fordi de er økonomisk rentable. Men adskillige projekter skal fokusere på mindre 
medlemsstater, og i disse tilfælde er private investorer måske ikke interesserede i at 
gennemføre projekterne, fordi tilbagebetalingsperioden er for lang. Derfor har Kommissionen 
øremærket 9,1 mia. EUR til finansiering af projekter, der ikke er attraktive for private 
investorer, men som er meget vigtige for EU's sikkerhed.

Generelt hilser ordføreren den foreslåede forordning velkommen og håber, at den vil træde i 
kraft inden for den foreslåede frist. Ordføreren opfordrer de øvrige medlemmer af 
Parlamentet, Kommissionen og Rådet til at handle ansvarligt ved ikke at gøre vedtagelsen af 
denne forordning til et politisk spørgsmål, da en sådan udvikling kan true EU's sikkerhed.

Nedenfor foreslås et begrænset antal ændringsforslag, der har til formål at understrege 
betydningen af at udvikle energiinfrastrukturer for det indre marked i almindelighed og for de 
europæiske virksomheder og forbrugere i særdeleshed. To af dem vedrører 
kommunikationsaspekter, nemlig hvilke sprog den gennemsigtighedsplatform, som 
Kommissionen vil oprette, skal være tilgængelig på, samt projektiværksætternes 
offentliggørelse af relevante oplysninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 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 

(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 gavn for EU's 
virksomheder og forbrugere. Det 
Europæiske Råd af 4.februar 2011 mindede 
om, hvor vigtigt det er at fremme 
lovrammer, som tiltrækker investeringer i 
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finansieringsbehovene, og en passende 
omkostningsfordeling for 
grænseoverskridende investeringer, 
samtidig med at konkurrencen og 
konkurrenceevnen forbedres, navnlig for 
den europæiske industri, og under 
hensyntagen til virkningerne for 
forbrugerne.

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 
hensyntagen til virkningerne for 
forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Se også det tilsvarende ændringsforslag til artikel 16, litra c).

Ændringsforslag 2

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,
navnlig for det indre markeds funktion,
og

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege en god energiforsynings betydning for det indre markeds 
funktion og for de europæiske økonomier.

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedets funktion og kundeservice – markedets funktion og kundeservice, 
navnlig vedrørende almindelige 
forbrugere
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Or. en

Begrundelse

I de gældende kriterier for intelligente elforsyningsnet skal der tages specifikt hensyn til 
slutbrugerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Ved rangordning af projekter, som 
bidrager til gennemførelsen af samme 
prioritet, skal der også tages behørigt 
hensyn til, hvor hastende det enkelte 
foreslåede projekt er med sigte på 
opfyldelsen af de energipolitiske mål for 
markedsintegration og konkurrence, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed, 
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 og 
situationen for brugere, der berøres af 
projektet, navnlig almindelige forbrugere, 
det årlige energiforbrug og andelen af 
produktion fra ikke-regulerbare ressourcer 
i det område, hvor disse brugere befinder 
sig.

Or. en

Begrundelse

Ved projekterne for intelligente elforsyningsnet skal der tages specifikt hensyn til 
slutbrugerne, dvs. almindelige forbrugere.
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Ændringsforslag 5

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 nem og gratis adgang 
til.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "fri adgang" kan være misvisende på grund af dets anvendelse inden for 
ophavsrettigheder.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege en god energiforsynings betydning for det indre markeds 
funktion og for de europæiske økonomier.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 16 – 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 EU's 
virksomheder og forbrugere, og antallet af 
netsystemsvigt, deres årsager og de dermed 
forbundne økonomiske omkostninger

Or. en

Begrundelse

Se også det tilsvarende ændringsforslag til betragtning 27.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 17 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter en 
gennemsigtighedsplatform for 
infrastruktur, som er let tilgængelig for 
offentligheden. Platformen skal indeholde 
følgende oplysninger:

Kommissionen opretter en 
gennemsigtighedsplatform for 
infrastruktur, som er let tilgængelig for 
offentligheden på alle EU's officielle 
sprog. Platformen skal indeholde følgende 
oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag V – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) konkurrence for så vidt angår forskellige 
operatørers markedsstyrke og 

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

priskonvergensen, navnlig dem, der 
berører almindelige forbrugere, mellem 
forskellige medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Bilag V – stk. 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, navnlig dem, der 
berører almindelige forbrugere, mellem 
forskellige medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag V – stk. 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 

(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 
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n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder for det indre markeds 
funktion og eksterne omkostninger såsom 
omkostninger i forbindelse med 
drivhusgasemissioner og konventionelle 
luftforurenende emissioner eller 
forsyningssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege en god energiforsynings betydning for det indre markeds 
funktion og for de europæiske økonomier.


