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Ændringsforslag 474
Evžen Tošenovský

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:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 475
Marita Ulvskog

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 
opdeles i to faser:

Or. en

Ændringsforslag 476
Jolanta Emilia Hibner

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 
opdeles i to faser:

Or. en
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Ændringsforslag 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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 
opdeles i to faser:

Or. en

Ændringsforslag 478
Francisco Sosa Wagner

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 
opdeles i to faser og må ikke overstige en 
periode på to år i alt:

Or. en

Ændringsforslag 479
Evžen Tošenovský

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

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.

udgår
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Med henblik på at fastlægge startdatoen 
for tilladelsesproceduren anmelder 
projektiværksætteren skriftligt projektet til 
den kompetente myndighed i den eller de 
berørte medlemsstater og medsender en 
rimeligt detaljeret beskrivelse af projektet. 
Senest to uger efter modtagelsen af denne 
anmeldelse skal den kompetente 
myndighed skriftligt acceptere eller, hvis 
den mener, at projektet ikke er modent 
nok til at påbegynde 
tilladelsesproceduren, skriftligt give afslag 
på anmeldelsen. I tilfælde af afslag skal 
den kompetente myndighed begrunde sin 
afgørelse. Datoen for underskrift af den 
kompetente myndigheds accept af 
anmeldelsen gælder som startdatoen for 
tilladelsesproceduren. Hvis to eller flere 
medlemsstater er involveret, er det datoen 
for den sidste kompetente myndigheds 
accept af anmeldelsen, der gælder som 
startdatoen for tilladelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 480
Jolanta Emilia Hibner

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

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) anmeldelsesproceduren, som ikke må 
vare længere end seks måneder, dækker 
perioden mellem datoen for starten af 
tilladelsesproceduren og datoen for den 
kompetente myndigheds accept af den 
indsendte ansøgning.

Or. en

Ændringsforslag 481
Francisco Sosa Wagner
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a – indledning

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, 
som ikke må vare længere end 18 
måneder, dækker perioden mellem datoen 
for starten af tilladelsesproceduren og 
datoen for den kompetente myndigheds 
accept af den indsendte ansøgning.

Or. es

Begrundelse

En periode på 18 måneder vurderes at være tilstrækkelig til at gennemføre 
miljøkonsekvensanalyser, offentliggøre projekter og udarbejde de nødvendige rapporter. Der 
er behov for en teknisk ændring.

Ændringsforslag 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fastlægge startdatoen for 
tilladelsesproceduren anmelder 
projektiværksætteren skriftligt projektet til 
den kompetente myndighed i den eller de 
berørte medlemsstater og medsender en 
rimeligt detaljeret beskrivelse af projektet. 
Senest to uger efter modtagelsen af denne 
anmeldelse skal den kompetente 
myndighed skriftligt acceptere eller, hvis 
den mener, at projektet ikke er modent 
nok til at påbegynde 
tilladelsesproceduren, skriftligt give afslag 
på anmeldelsen. I tilfælde af afslag skal 
den kompetente myndighed begrunde sin 
afgørelse. Datoen for underskrift af den 
kompetente myndigheds accept af 
anmeldelsen gælder som startdatoen for 
tilladelsesproceduren. Hvis to eller flere 
medlemsstater er involveret, er det datoen 
for den sidste kompetente myndigheds 
accept af anmeldelsen, der gælder som 
startdatoen for tilladelsesproceduren.

Med henblik på at fastlægge startdatoen for 
tilladelsesproceduren anmelder 
projektiværksætteren skriftligt projektet til 
den kompetente myndighed i den eller de 
berørte medlemsstater og medsender en 
rimeligt detaljeret beskrivelse af projektet. 
Senest to uger efter modtagelsen af denne 
anmeldelse skal den kompetente 
myndighed skriftligt acceptere eller
præcisere, hvilke nødvendige supplerende 
data der er behov for, herunder angivelse 
af dataenes karakter, kilde og attributter.
Datoen for underskrift af den kompetente 
myndigheds accept af anmeldelsen gælder 
som startdatoen for tilladelsesproceduren. 
Hvis to eller flere medlemsstater er 
involveret, er det datoen for den sidste 
kompetente myndigheds accept af 
anmeldelsen, der gælder som startdatoen 
for tilladelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fastlægge startdatoen for 
tilladelsesproceduren anmelder 
projektiværksætteren skriftligt projektet til 
den kompetente myndighed i den eller de 
berørte medlemsstater og medsender en 
rimeligt detaljeret beskrivelse af projektet. 
Senest to uger efter modtagelsen af denne 
anmeldelse skal den kompetente 
myndighed skriftligt acceptere eller, hvis 

Med henblik på at fastlægge startdatoen for 
tilladelsesproceduren anmelder 
projektiværksætteren skriftligt projektet til 
den kompetente myndighed i den eller de 
berørte medlemsstater og medsender en 
rimeligt detaljeret beskrivelse af projektet. 
Senest to uger efter modtagelsen af denne 
anmeldelse skal den kompetente 
myndighed skriftligt acceptere eller
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den mener, at projektet ikke er modent 
nok til at påbegynde 
tilladelsesproceduren, skriftligt give afslag 
på anmeldelsen. I tilfælde af afslag skal 
den kompetente myndighed begrunde sin 
afgørelse. Datoen for underskrift af den 
kompetente myndigheds accept af 
anmeldelsen gælder som startdatoen for 
tilladelsesproceduren. Hvis to eller flere 
medlemsstater er involveret, er det datoen 
for den sidste kompetente myndigheds 
accept af anmeldelsen, der gælder som 
startdatoen for tilladelsesproceduren.

præcisere, hvilke nødvendige supplerende 
data der er behov for, herunder angivelse 
af dataenes karakter, kilde og attributter. 
Datoen for underskrift af den kompetente 
myndigheds accept af anmeldelsen gælder 
som startdatoen for tilladelsesproceduren. 
Hvis to eller flere medlemsstater er 
involveret, er det datoen for den sidste 
kompetente myndigheds accept af 
anmeldelsen, der gælder som startdatoen 
for tilladelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 485
Jolanta Emilia Hibner

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, 
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. I begrundede 
tilfælde kan den kompetente myndighed 
forlænge denne tidsfrist med en periode, 
der ikke må overstige to år.
Medlemsstaterne kan vælge en kortere 
frist, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
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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, 
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. I begrundede 
tilfælde kan den kompetente myndighed 
forlænge denne tidsfrist med en periode, 
der ikke må overstige to år.
Medlemsstaterne kan vælge en kortere 
frist, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 487
Francisco Sosa Wagner

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, 
som ikke må vare længere end seks 
måneder, 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.

Or. es

Begrundelse

Behandlingen af de offentlige oplysninger og meddelelser forventes allerede at være 
gennemført.

Ændringsforslag 488
Evžen Tošenovský
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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, 
som ikke må vare længere end tre 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.

Or. en

Ændringsforslag 489
Evžen Tošenovský

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 

2. Projektiværksætteren anmelder 
skriftligt projektet til den kompetente 
myndighed i den eller de berørte 
medlemsstater og medsender en rimeligt 
detaljeret beskrivelse af projektet. Inden 
en måned fra anmeldelsesproceduren
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 
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mødet. detaljeret beskrivelse af ansøgningen, som 
også omfatter resultaterne af dette møde, 
fremsendes til projektiværksætteren senest 
en måned efter mødet.

Or. en

Ændringsforslag 490
Jolanta Emilia Hibner

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. 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 senest 
en måned efter mødet.

Or. en

Ændringsforslag 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
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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. 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 senest 
en måned efter mødet.

Or. en

Begrundelse

Detaljerede oplysninger om ansøgningen og mødets resultater kan skade projektets 
gennemførelse på dette tidlige stadie (og føre til spekulation i servitutter og jordarealer).

Ændringsforslag 492
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detaljerede tidsplan skal tage 
behørigt hensyn til bestemmelserne i 
artikel 11, stk. 2, konceptet for 
offentlighedens deltagelse i artikel 10, stk. 
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3, samt den bedste godkendelsesprocedure 
for et projekt af denne type.

Or. en

Ændringsforslag 493
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For projekter, som passerer grænsen 
mellem to eller flere medlemsstater, skal de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater indbyrdes tilpasse deres 
tidsplaner og udarbejde en fælles tidsplan.

Den detaljerede tidsplan skal tage 
behørigt hensyn til bestemmelserne i 
artikel 11, stk. 2, konceptet for 
offentlighedens deltagelse i artikel 10, 
stk. 3, samt den bedste 
godkendelsesprocedure for det 
pågældende projekt.
For projekter, som passerer grænsen 
mellem to eller flere medlemsstater, skal de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater indbyrdes tilpasse deres 
tidsplaner og udarbejde en fælles tidsplan.

Or. en

Ændringsforslag 494
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Projektiværksætteren sørger for 
ansøgningens fuldstændighed og 
fyldestgørende kvalitet og indhenter den 
kompetente myndigheds udtalelse om dette 
så tidligt som muligt i perioden inden 
indgivelse af ansøgningen. 
Projektiværksætteren samarbejder med den 
kompetente myndighed med sigte på at 

4. Projektiværksætteren sørger for 
ansøgningens fuldstændighed og 
fyldestgørende kvalitet og indhenter den 
kompetente myndigheds udtalelse om dette 
så tidligt som muligt. Projektiværksætteren 
samarbejder med den kompetente 
myndighed med sigte på at overholde
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overholde frister og den detaljerede 
tidsplan, jf. stk. 3.

frister og den detaljerede tidsplan, jf. stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 495
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Projektiværksætteren sørger for 
ansøgningens fuldstændighed og 
fyldestgørende kvalitet og indhenter den 
kompetente myndigheds udtalelse om dette 
så tidligt som muligt i perioden inden 
indgivelse af ansøgningen. 
Projektiværksætteren samarbejder med den 
kompetente myndighed med sigte på at 
overholde frister og den detaljerede 
tidsplan, jf. stk. 3.

4. Projektiværksætteren sørger for 
ansøgningens fuldstændighed og 
fyldestgørende kvalitet og indhenter den 
kompetente myndigheds udtalelse om dette 
så tidligt som muligt i perioden inden 
indgivelse af ansøgningen. 
Projektiværksætteren samarbejder fuldt ud 
med den kompetente myndighed med sigte 
på at overholde frister og den detaljerede 
tidsplan, jf. stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 496
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De kompetente myndigheder skal ved 
gruppens møder rapportere om 
udviklingen af de tilladelsesprocedurer, 
som angår projekter af fælles interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 497
András Gyürk

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.

6. Overskrides fristen for den samlede 
afgørelse, meddeler den kompetente 
myndighed den kompetente gruppe, hvilke 
yderligere 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.

Or. en

Ændringsforslag 498
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Netudviklingsplaner og projekter af fælles 

interesse
1. Ved udarbejdelsen af nationale og 
regionale udviklingsplaner for 
transmissionsnet, der kan blive betydeligt 
berørt af projekter af fælles interesse, og 
ved udarbejdelsen af EU-
netudviklingsplaner for transmissionsnet 
skal medlemsstaterne, 
forsyningsnetoperatøren og ENTSO'en 
for elektricitet sikre, at følgende 
minimumskriterier er overholdt:
- Netudviklingsplanerne skal baseres på
mindst tre forskellige sandsynlige 
scenarier for så vidt angår den fremtidige 
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udvikling af udbud og efterspørgsel, som 
skal beregnes og godkendes af 
reguleringsmyndigheden.
- Disse scenarier skal sikre overholdelsen 
af medlemsstaternes målsætninger om at 
øge omfanget af vedvarende energikilder, 
mindske udledningen af drivhusgasser og 
forbedre energieffektiviteten.
- Scenarierne og de tilgrundliggende 
oplysninger skal offentliggøres ved 
indgivelse til reguleringsmyndigheden i 
henhold til bestemmelserne i stk. 2.
- Inden godkendelse skal 
reguleringsmyndigheden gennemføre 
mindst én offentlig høring.
2. Såfremt offentliggørelsen af 
udviklingsplanernes tilgrundliggende 
oplysninger ikke hindrer private 
interesser vedrørende beskyttelse af 
personlige og forretningsmæssige 
oplysninger, skal samtlige oplysninger fra 
transmissionsnetoperatøren offentliggøres 
med henblik på at gennemføre en 
uafhængig undersøgelse af 
udviklingsprojekterne. Disse 
bestemmelser skal ligeledes finde 
anvendelse på ENTSO'en for elektricitet i 
overensstemmelse med den ti-årige 
netudviklingsplan i henhold til artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 714/2009.

Or. de

Ændringsforslag 499
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 

1. Inden tre måneder fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
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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.

elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret og 
langsigtet cost-benefit-analyse af 
energisystemet som helhed på EU-plan
under hensyntagen til
energiinfrastrukturens omfattende 
samfundsøkonomiske og miljømæssige 
fordele 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 på gennemsigtig vis efter en 
formel høring af de organisationer, som 
repræsenterer alle relevante 
interesseparter. Metoderne udarbejdes i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V, og de tilgrundliggende scenarier 
udarbejdes i henhold til bestemmelserne i 
direktiv 2009/28/EF, øvrig relevant EU-
lovgivning og de langsigtede mål i 
køreplanen frem til 2050. De udarbejdede 
metoder offentliggøres og underlægges en 
offentlig høring i overensstemmelse med 
EU's standardprocedurer.

Or. en

Begrundelse

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Ændringsforslag 500
Evžen Tošenovský

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 12 måneder fra denne forordnings 
ikrafttræden og efter en formel høring af 
de organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter, forelægger 
ENTSO'en for elektricitet og ENTSO'en 
for gas Agenturet og Kommissionen deres 
respektive metoder for en harmoniseret 
cost-benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan, som skal anvendes af 
ENTSO'erne i forbindelse med Unionens 
ti-årige netudviklingsplaner og i 
forbindelse med projektiværksætterens 
projektspecifikke analyser af projekter af 
fælles interesse, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a), b) og d), og 
punkt 2, i bilag II. Metoderne udarbejdes i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V og i henhold til reglerne og 
indikatorerne i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Da bestemmelser vedrørende oplagring af elektricitet ikke reguleres i medfør af denne 
forordning, bør metoden for en harmoniseret cost-benefit-analyse ikke være omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra c), i bilag II.

Ændringsforslag 501
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret 

1. Inden 12 måneder fra denne forordnings 
ikrafttræden og efter en formel høring af 
de organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter, forelægger 
ENTSO'en for elektricitet og ENTSO'en 
for gas Agenturet og Kommissionen deres 
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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.

respektive metoder for en harmoniseret 
cost-benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan, som skal anvendes af 
ENTSO'erne i forbindelse med Unionens 
ti-årige netudviklingsplaner og i 
forbindelse med projektiværksætterens 
projektspecifikke analyser af 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 i henhold til reglerne og 
indikatorerne i bilag IV.

Or. en

Ændringsforslag 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden 12 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.

Or. en

Begrundelse

Det er utilstrækkeligt at give ENTSO'en for elektricitet en måned, eftersom nogle af 
kriterierne i bilag V supplerer kriterierne for ENTSO-E TYNDP. Metoden skal ligeledes 
udarbejdes på et klart retsgrundlag. Der er som minimum behov for et år til udvikling af nye 
metoder, herunder eksternaliteter.
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Ændringsforslag 503
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden 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 og kriterierne i artikel 4, 
stk. 2, bilag IV og bilag V. ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas skal på 
et tidligt stadie høre alle relevante 
interesseparter, herunder 
infrastrukturbrugere og organisationer, 
der repræsenterer de berørte 
infrastrukturoperatører, og ikke-
transmissionssystemoperatører.

Or. en

Begrundelse

Dette skal ske med henblik på at høre de organisationer, der repræsenterer alle 
gasinfrastrukturoperatører.

Ændringsforslag 504
Adina-Ioana Vălean

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 fire 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 efter høring af brugergruppen, som 
fremgår af bilag V.

Or. en

Begrundelse

I lyset af behovet for samarbejde og inddragelse af interesseparter er fire måneder en mere 
realistisk tidsfrist. De berørte interesseparter bør inddrages på et tidligt stadie i forbindelse 
med udviklingen af en cost-benefit-analyse, og der bør foretages en høring af den 
brugergruppe, der repræsenterer de relevante interessentorganisationer. Brugergruppen skal 
mødes mindst to gange, inden ENTSO'en for elektricitet og ENTSO'en for gas forelægger 
deres metoder for Agenturet og Kommissionen (se ændringsforslaget vedrørende bilag V, ny 
betragtning 13).

Ændringsforslag 505
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder samt standardomkostninger for 
de forskellige projektkategorier, herunder 
vedrørende net- og markedsmodeller, for 
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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.

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, undtagen el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
(vand). Metoderne udarbejdes i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V.

Or. en

Ændringsforslag 506
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden 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. De 
udarbejdede metoder offentliggøres og 
underlægges en offentlig høring i 
overensstemmelse med EU's 
standardprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en offentlig høring i forbindelse med de udarbejdede metoder for en cost-
benefit-analyse. Det er ikke tilstrækkeligt at offentliggøre de endelige metoder.
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Ændringsforslag 507
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden 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 efter høring 
af de relevante interesseparter, herunder
infrastrukturoperatører og de 
organisationer, der repræsenterer dem.

Or. en

Ændringsforslag 508
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden 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 under hensyntagen til 
energiinfrastrukturens omfattende 
samfundsøkonomiske og miljømæssige 
fordele på regionalt plan for projekter af 
fælles interesse, der er omfattet af 
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kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II. Metoderne udarbejdes i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V.

Or. en

Ændringsforslag 509
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 
og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II. 
Metoderne udarbejdes i overensstemmelse 
med principperne i bilag V.

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden 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 under hensyntagen til 
energiinfrastrukturens omfattende 
samfundsøkonomiske og miljømæssige 
fordele på regionalt plan for projekter af 
fælles interesse, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II. Metoderne udarbejdes i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V.

Or. en

Begrundelse

Cost-benefit-analysen bør omfatte energiinfrastrukturens omfattende økonomiske, sociale og 
miljømæssige fordele såsom mindsket CO2-udledning og hurtig integration af vedvarende 
energikilder i nettet.

Ændringsforslag 510
Gaston Franco

Forslag til forordning



AM\900618DA.doc 25/97 PE487.999v01-00

DA

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 12 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.

Or. fr

Begrundelse

Tidsfristen er for kort til at gennemføre en passende høring og bør derfor forlænges.

Ændringsforslag 511
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelse af metoderne forelægger 
Agenturet Kommissionen en udtalelse om 
dem, efter formelt at have hørt de 
organisationer, der repræsenterer alle 
relevante interesseparter.

2. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelse af metoderne forelægger 
Agenturet Kommissionen en udtalelse om 
dem, efter formelt at have hørt alle 
relevante interesseparter.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag spiller Agenturet en strategisk ”formidlende” rolle (mellem 
ENTSO'erne og Kommissionen) i forbindelse med den endelige definition af metoden for en 
cost-benefit-analyse. Interesseparterne bør inddrages i Agenturet på gennemsigtig vis, inden 
metoden for en cost-benefit-analyse anvendes som referenceramme for fremtidige projekter. 



PE487.999v01-00 26/97 AM\900618DA.doc

DA

Det er yderst relevant at høre EUF og få feedback på den valgte metode.

Ændringsforslag 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelse af metoderne forelægger 
Agenturet Kommissionen en udtalelse om 
dem, efter formelt at have hørt de 
organisationer, der repræsenterer alle 
relevante interesseparter.

2. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelse af metoderne forelægger 
Agenturet Kommissionen en udtalelse om 
dem, efter formelt at have hørt alle 
relevante interesseparter.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at foretage en omfattende, uafhængig og gennemsigtig kontrol af alle 
relevante interesseparters metode for cost-benefit-analysen for at sikre, at den valgte metode 
er egnet til formålet. Alle interesseparter skal have mulighed for at kommentere metoden og 
ikke kun de organisationer, der repræsenterer dem, hvilket allerede er almindelig praksis i 
forbindelse med de offentlige høringer, der gennemføres af Kommissionen, Agenturet og 
ENTSO'erne.

Ændringsforslag 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelse af metoderne forelægger 
Agenturet Kommissionen en udtalelse om 
dem, efter formelt at have hørt de 
organisationer, der repræsenterer alle 
relevante interesseparter.

2. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelse af metoderne forelægger 
Agenturet Kommissionen en udtalelse om 
dem, efter formelt at have hørt alle 
relevante interesseparter.

Or. en
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Ændringsforslag 514
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden tre måneder efter modtagelsen af 
Agenturets udtalelse afgiver 
Kommissionen en udtalelse om metoderne.

3. Inden tre måneder efter modtagelsen af 
Agenturets udtalelse afgiver 
Kommissionen en udtalelse om metoderne, 
som fremsendes til Europa-Parlamentet 
og Rådet til godkendelse sammen med de 
to metoder.

Or. ro

Ændringsforslag 515
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelsen af Kommissionens udtalelse, 
tilpasser ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas deres metoder i 
overensstemmelse hermed og sender dem 
til Kommissionen til godkendelse.

4. Inden tre måneder efter datoen for 
Europa-Parlamentets og Rådets 
godkendelse, tilpasser ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas deres 
metoder i overensstemmelse hermed og 
sender dem til Kommissionen til 
godkendelse.

Or. ro

Ændringsforslag 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden to uger efter Kommissionens 
godkendelse offentliggør ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas 
metoderne på deres websteder. De 
fremsender de tilhørende inputdatasæt, som 
defineret i punkt 1 i bilag V, og andre 
relevante net-, laststrøms- og markedsdata 
i en tilstrækkelig nøjagtig form i henhold 
til de nationale lovgivninger og relevante 
aftaler om fortrolighed til Kommissionen 
og Agenturet på disses anmodning. 
Dataene skal være gyldige på datoen for 
anmodningen. Kommissionen og 
Agenturet påser, at de selv og enhver part, 
der udfører et analytisk arbejde for dem på 
grundlag af disse data, behandler dataene 
fortroligt.

5. Inden to uger efter Kommissionens 
godkendelse offentliggør ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas deres 
respektive metoder på deres websteder. De 
fremsender de tilhørende inputdatasæt, som 
defineret i punkt 1 i bilag V, til 
Kommissionen og Agenturet på disses 
anmodning. Dataene skal være gyldige på 
datoen for anmodningen. Kommissionen 
og Agenturet påser, at de selv og enhver 
part, der udfører et analytisk arbejde for 
dem på grundlag af disse data, behandler 
dataene fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag 517
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden to uger efter Kommissionens 
godkendelse offentliggør ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas 
metoderne på deres websteder. De 
fremsender de tilhørende inputdatasæt, som 
defineret i punkt 1 i bilag V, og andre 
relevante net-, laststrøms- og markedsdata 
i en tilstrækkelig nøjagtig form i henhold 
til de nationale lovgivninger og relevante 
aftaler om fortrolighed til Kommissionen 

5. Inden to uger efter Kommissionens 
godkendelse offentliggør ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas deres 
respektive metoder på deres websteder. De 
fremsender de tilhørende inputdatasæt, som 
defineret i punkt 1 i bilag V, til 
Kommissionen og Agenturet på disses 
anmodning. Dataene skal være gyldige på 
datoen for anmodningen. Kommissionen 
og Agenturet påser, at de selv og enhver 
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og Agenturet på disses anmodning. 
Dataene skal være gyldige på datoen for 
anmodningen. Kommissionen og 
Agenturet påser, at de selv og enhver part, 
der udfører et analytisk arbejde for dem på 
grundlag af disse data, behandler dataene 
fortroligt.

part, der udfører et analytisk arbejde for 
dem på grundlag af disse data, behandler 
dataene fortroligt.

Or. en

Ændringsforslag 518
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden to uger efter Kommissionens 
godkendelse offentliggør ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas 
metoderne på deres websteder. De 
fremsender de tilhørende inputdatasæt, som 
defineret i punkt 1 i bilag V, og andre 
relevante net-, laststrøms- og markedsdata i 
en tilstrækkelig nøjagtig form i henhold til 
de nationale lovgivninger og relevante 
aftaler om fortrolighed til Kommissionen 
og Agenturet på disses anmodning. 
Dataene skal være gyldige på datoen for 
anmodningen. Kommissionen og 
Agenturet påser, at de selv og enhver part, 
der udfører et analytisk arbejde for dem på 
grundlag af disse data, behandler dataene 
fortroligt.

5. Inden to uger efter Kommissionens 
godkendelse offentliggør ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas 
metoderne på deres websteder. De 
fremsender de tilhørende inputdatasæt, som 
defineret i punkt 1 i bilag V, og andre 
relevante net-, laststrøms- og markedsdata i 
en tilstrækkelig nøjagtig form i henhold til 
de nationale lovgivninger og relevante 
aftaler om fortrolighed til Kommissionen 
og Agenturet på disses anmodning. 
Kommissionen eller Agenturet kan med 
henblik på kontrol anmode ENTSO'en for 
elektricitet og gas om at fremsende den 
underliggende beregning af datasættet. 
Dataene skal være gyldige på datoen for 
anmodningen. Kommissionen og 
Agenturet påser, at de selv og enhver part, 
der udfører et analytisk arbejde for dem på 
grundlag af disse data, behandler dataene 
fortroligt.

Or. en

Ændringsforslag 519
Jolanta Emilia Hibner
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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, om 
nødvendigt, i henhold til offentliggørelsen 
af de ti-årige netudviklingsplaner efter 
proceduren i stk. 1 til 5.

Or. en

Ændringsforslag 520
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med alle 
efterfølgende ti-årige netudviklingsplaner 
for el og gas, der udarbejdes af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med udvælgelsen 
af projekter af fælles interesse i henhold 
til artikel 3, den grænseoverskridende 
fordeling af de tilhørende omkostninger 
for et projekt i henhold til artikel 13 og i 
forbindelse med alle efterfølgende ti-årige 
netudviklingsplaner for el og gas, der 
udarbejdes af ENTSO'erne for elektricitet 
og gas i henhold til artikel 8 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og forordning (EF) nr. 
715/2009.

Or. en

Ændringsforslag 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med alle 
efterfølgende ti-årige netudviklingsplaner 
for el og gas, der udarbejdes af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med alle 
efterfølgende ti-årige netudviklingsplaner 
for el og gas, der udarbejdes af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009, 
og de vigtigste resultater af cost-benefit-
analysen i relevante scenarier skal 
medtages i høringsprocessen og 
slutrapporteringen for de ti-årige 
netudviklingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 522
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med alle 
efterfølgende ti-årige netudviklingsplaner 
for el og gas, der udarbejdes af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.

7. Metoderne anvendes i forbindelse med 
alle efterfølgende ti-årige 
netudviklingsplaner for el og gas, der 
udarbejdes af ENTSO'erne for elektricitet 
og gas i henhold til artikel 8 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og forordning (EF) nr. 
715/2009 vedrørende en cost-benefit-
analyse af energisystemet som helhed på 
EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 523
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både
omfatter el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas Kommissionen og 
Agenturet deres respektive el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som omfatter
henholdsvis el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
disse modeller i henhold til proceduren i 
stk. 2 til 4, inkluderes modellerne i de 
respektive metoder.

Or. en

Begrundelse

Synergierne af en fælles el- og gasmarkeds- og netmodel er langt fra åbenlyse. Modellerne 
bør udvikles særskilt for henholdsvis elektricitet og gas.

Ændringsforslag 524
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
omfatter el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab Agenturet, 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet fælles el- og gasmarkeds- og 
netmodeller, som både omfatter el- og 
gastransmission og -oplagring, og som 
dækker de i bilag I udpegede prioriterede 
korridorer og områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens, Europa-
Parlamentets og Rådets godkendelse af 
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2 til 4, inkluderes modellen i metoderne. denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

Or. ro

Ændringsforslag 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
omfatter el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet 
sammenhængende og interaktive el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
omfatter el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
disse modeller i henhold til proceduren i 
stk. 2 til 4, inkluderes modellerne i 
metoderne.

Or. en

Ændringsforslag 526
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
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omfatter el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

omfatter el- og gastransmission, LNG-
terminaler og -oplagring, og som dækker 
de i bilag I udpegede prioriterede 
korridorer og områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

Or. en

Ændringsforslag 527
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
omfatter el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

8. Senest den 31. december 2016 
forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
omfatter el- og gastransmission, LNG-
terminaler og -oplagring, og som dækker 
de i bilag I udpegede prioriterede 
korridorer og områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

Or. en

Ændringsforslag 528
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest den 31. december 2016 8. Senest den 31. december 2016 
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forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
omfatter el- og gastransmission og -
oplagring, og som dækker de i bilag I 
udpegede prioriterede korridorer og 
områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

forelægger ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas i fællesskab 
Kommissionen og Agenturet fælles el- og 
gasmarkeds- og netmodeller, som både 
omfatter el- og gastransmission, LNG-
terminaler og -oplagring, og som dækker 
de i bilag I udpegede prioriterede 
korridorer og områder og er udarbejdet i 
overensstemmelse med principperne i bilag 
V. Efter Kommissionens godkendelse af 
denne model i henhold til proceduren i stk. 
2 til 4, inkluderes modellen i metoderne.

Or. en

Ændringsforslag 529
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a), 
b) og d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) eller 
af transmissionsinfrastrukturens 
projektiværksætter i den eller de 
medlemsstater, som projektet giver en 
positiv nettovirkning, såfremt de ikke er 
omfattet af overbelastningsafgifter eller 
øvrige afgifter, og betales af netbrugerne 
gennem taksterne for netadgang i den eller 
de berørte medlemsstater.

For projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2, bilag 
II, finder førnævnte bestemmelse kun 
anvendelse, hvis mindst én 
projektiværksætter anmoder de relevante 
nationale myndigheder om at anvende 
denne artikel på alle eller dele af 
omkostningerne, og hvis der er foretaget 
en vurdering af markedsefterspørgslen, 
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som viser, at omkostningerne ikke kan 
dækkes i form af de gebyrer, der betales af 
infrastrukturbrugerne. Hvis projektet har 
flere iværksættere, skal den relevante 
nationale reguleringsmyndighed anmode 
alle iværksættere om rettidigt at indsende 
den fælles investeringsanmodning i 
henhold til stk. 4. Bestemmelserne i denne 
artikel finder ikke anvendelse på projekter 
af fælles interesse, der har fået en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EF eller artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 714/2009.

Or. en

Ændringsforslag 530
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a), 
b) og d), i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.
Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2, i bilag 
II, afholdes enten af 
transmissionssystemoperatøren(-erne), 
lagersystemoperatøren i tilfælde af 
regulerede lagerfaciliteter eller af LNG-
systemoperatøren i den eller de 
medlemsstater, som projektet giver en 
positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.
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Or. en

Ændringsforslag 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Omkostningerne i punkt 5, bilag V, 
vedrørende 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), afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Or. en

Ændringsforslag 532
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales, hvor 
det er muligt i henhold til den økonomiske 
og sociale situation, af netbrugerne 
gennem taksterne for netadgang.

Or. ro
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Ændringsforslag 533
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Omkostningerne til projekt af fælles 
interesse i henhold til stk. 5 i bilag V, der 
er omfattet af kategorierne i punkt 1, litra 
a) til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Or. en

Begrundelse

Alle omkostninger til projekt af fælles interesse skal tages i betragtning ved afgørelsen om 
omkostningsfordeling, ikke kun investeringsomkostninger, ellers vil omkostningsfordeling ikke 
være effektiv.

Ændringsforslag 534
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a), 
b) og d), og punkt 2 litra a) og d), i bilag 
II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.
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Or. de

Ændringsforslag 535
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i denne artikel gælder 
ikke for investeringsomkostninger, der 
kan inddrives gennem takster for adgang 
til netværket, som opkræves af 
netværksbrugere i henhold til artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Or. en

Ændringsforslag 536
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i denne artikel gælder 
ikke for investeringsomkostninger, der 
kan inddrives gennem takster for adgang 
til netværket, som opkræves af 
netværksbrugere i henhold til artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Or. en

Begrundelse

Hvis investeringsomkostningerne kan fordeles til netværksbrugere, for eksempel gennem faste 
forpligtelser som følge af markedsanalyse eller forpligtelser fra den regulerende 
myndigheder, ville en kompleks procedure for omkostningsfordeling medføre en unødvendig 
regelbyrde.
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Ændringsforslag 537
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En benchmarking af 
investeringsomkostninger for
transmissionssystemoperatørerne vil blive 
udviklet for at finde referencer og bedste 
praksis, der kan sikre, at omkostninger 
afholdes på en effektiv måde. Når der er 
markante uberettigede forskelle med 
hensyn til omkostninger, kan 
Kommissionen indlede en udbudsrunde 
for at sikre, at infrastrukturen bygges til 
de mest effektive omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Markante stigninger i 
investeringsomkostninger skal meddeles 
af de nationale reguleringsmyndigheder 
og Agenturet til Kommissionen. Hvis 
projektiværksætteren ikke på tilstrækkelig 
vis kan retfærdiggøre disse, kan 
Kommissionen iværksætte en indkaldelse 
af forslag, som er åben for alle 
projektiværksættere, om udførelse af 
projektet.

Or. en
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Ændringsforslag 539
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De nationale reguleringsmyndigheder 
skal i samarbejde med Agenturet etablere 
et sæt relevante indikatorer til 
sammenligning af 
enhedsinvesteringsomkostninger mellem 
projektiværksættere i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Benchmarking kan allerede udføres ved samarbejde mellem de nationale regulerende 
myndigheder.

Ændringsforslag 540
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Iværksætteren(-erne) af et projekt af 
fælles interesse, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II, holder alle berørte 
nationale reguleringsmyndigheder 
regelmæssigt underrettet om projektets 
forløb og fastlæggelsen af de dermed 
forbundne omkostninger og virkninger. Så 
snart et projekt af fælles interesse, der er 
udvalgt i henhold til artikel 3, og som er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2 i bilag II, har nået en 
tilstrækkelig modenhedsgrad, indsender 
projektiværksætteren en 
investeringsanmodning med en 
grænseoverskridende 

Hvor den først sætning i stk. 1 finder 
anvendelse, holder iværksætteren(-erne)
af et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a), 
b) og d), og punkt 2, i bilag II, alle berørte 
nationale reguleringsmyndigheder 
regelmæssigt underrettet om projektets 
forløb og fastlæggelsen af de dermed 
forbundne omkostninger og virkninger. Så 
snart sådanne projekter har nået en 
tilstrækkelig modenhedsgrad, indsender 
projektiværksætteren en 
investeringsanmodning med en anmodning 
om en afgørelse om grænseoverskridende 
omkostningsfordeling, til de relevante 
nationale reguleringsmyndigheder, ledsaget 
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omkostningsfordeling, til de relevante 
nationale reguleringsmyndigheder, ledsaget 
af følgende:

af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 541
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Iværksætteren(-erne) af et projekt af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a) til d), og punkt 2, i bilag II, 
holder alle berørte nationale 
reguleringsmyndigheder regelmæssigt 
underrettet om projektets forløb og 
fastlæggelsen af de dermed forbundne 
omkostninger og virkninger. Så snart et 
projekt af fælles interesse, der er udvalgt i 
henhold til artikel 3, og som er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2 i bilag II, har nået en tilstrækkelig 
modenhedsgrad, indsender 
projektiværksætteren en 
investeringsanmodning med en 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling, til de relevante 
nationale reguleringsmyndigheder, ledsaget 
af følgende:

Iværksætteren(-erne) af et projekt af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 1, litra a), b) og d), og punkt 2, i 
bilag II, holder alle berørte nationale 
reguleringsmyndigheder regelmæssigt 
underrettet om projektets forløb og 
fastlæggelsen af de dermed forbundne 
omkostninger og virkninger. Så snart et 
projekt af fælles interesse, der er udvalgt i 
henhold til artikel 3, og som er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2 i bilag II, har nået en tilstrækkelig 
modenhedsgrad, indsender 
projektiværksætteren en 
investeringsanmodning med en 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling, til de relevante 
nationale reguleringsmyndigheder, ledsaget 
af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 542
András Gyürk

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en cost-benefit-analyse på grundlag af 
de metoder, der er udarbejdet i henhold til 
artikel 12, og

a) detaljeret cost-benefit-analyse udført af 
projektiværksætteren eller af en 
akkrediteret uafhængig tredjepart 
udnævnt af projektiværksætteren på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og

Or. en

Ændringsforslag 543
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter vedtagelsen af de første ti-årige 
netudviklingsplaner baseret på metoden i 
artikel 12, stk. 7, er punkt a) en opdateret 
udgave af ENTSO-cost-benefit-analysens 
resultater baseret på udviklingen, siden 
den blev offentliggjort. Iværksætteren 
eller iværksætterne kan ligeledes 
indarbejde egne bemærkninger til 
ENTSO-cost-benefit-analysen eller 
supplerende oplysninger, som ikke er 
omfattet af ENTSO-analysen.

Or. en

Ændringsforslag 544
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projektiværksætteren eller den udnævnte 
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akkrediterede uafhængige tredjepart, der 
udfører den detaljerede cost-benefit-
analyse, indsender alle data, der er brugt 
til beregning af cost-benefit-analysen til 
Agenturet, som undersøger, evaluerer og 
bekræfter, at de indsendte cost-benefit-
analyser er udført på en objektiv og 
neutral måde på baggrund af den metode, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 12.

Or. en

Ændringsforslag 545
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden seks måneder efter den dato, på 
hvilken den sidste anmodning blev 
modtaget af den sidste af de berørte 
reguleringsmyndigheder, træffer de 
nationale reguleringsmyndigheder efter 
høring af projektiværksætteren(-erne) en 
fælles afgørelse om fordelingen af de 
investeringsomkostninger, der skal 
afholdes af hver systemoperatør for det 
pågældende projekt, og om indregningen 
heraf i nettaksterne. De nationale 
reguleringsmyndigheder kan beslutte kun 
at fordele en del af omkostningerne eller at 
fordele omkostningerne mellem en pakke 
bestående af flere projekter af fælles 
interesse.

Inden seks måneder efter den dato, på 
hvilken den sidste anmodning blev 
modtaget af den sidste af de berørte 
reguleringsmyndigheder, træffer de 
nationale reguleringsmyndigheder efter 
Agenturets godkendelse af cost-benefit-
analysen, der er udført af 
projektiværksætteren eller den udnævnte 
akkrediterede uafhængige tredjepart, og 
efter høring af projektiværksætteren(-erne) 
en fælles afgørelse om fordelingen af de 
investeringsomkostninger, der skal 
afholdes af hver systemoperatør for det 
pågældende projekt, og om indregningen 
heraf i nettaksterne. De nationale 
reguleringsmyndigheder kan beslutte kun 
at fordele en del af omkostningerne eller at 
fordele omkostningerne mellem en pakke 
bestående af flere projekter af fælles 
interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 546
András Gyürk

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 
resultaterne af cost-benefit-analysen på 
baggrund af metoden, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, (f.eks. de
økonomiske, sociale og miljømæssige 
omkostninger og fordele ved 
projektet(-erne) i de berørte medlemsstater)
og eventuelle behov for finansiel støtte.

Or. en

Ændringsforslag 547
Werner Langen

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 omkostninger og fordele 
ved projektet(-erne) i de berørte 
medlemsstater og eventuelle behov for 
finansiel støtte.

Or. de

Ændringsforslag 548
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale reguleringsmyndigheder 
meddeler straks Agenturet afgørelsen 
sammen med alle relevante oplysninger 
vedrørende afgørelsen. Oplysningerne skal 
navnlig omfatte en detaljeret redegørelse 
for, på hvilket grundlag omkostningerne 
blev fordelt mellem medlemsstaterne, 
herunder f.eks.:

De nationale reguleringsmyndigheder 
meddeler straks Agenturet afgørelsen om 
omkostningsfordeling sammen med alle 
relevante oplysninger vedrørende 
afgørelsen. Oplysningerne skal navnlig 
omfatte en detaljeret redegørelse for, på 
hvilket grundlag omkostningerne blev 
fordelt mellem medlemsstaterne, herunder 
f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 549
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingsafgørelsen offentliggøres. Omkostningsfordelingsafgørelsen
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 550
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingsafgørelsen offentliggøres. Omkostningsfordelingsafgørelsen
offentliggøres. Artikel 19, 20 og 22 i 
forordning (EF) nr. 713/2009 finder 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 551
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingsafgørelsen offentliggøres. Omkostningsfordelingsafgørelsen
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 552
Ioannis A. Tsoukalas

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 om omkostningsfordeling
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

Ændringsforslag 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
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Af den finansiering, der er tildelt til 
energiinfrastrukturprojekter, skal mindst 
to tredjedele tildeles el-
infrastrukturprojekter.

Or. nl

Begrundelse

I sin rapport fra juni 2011 vurderede Kommissionen, at den samlede nødvendige investering i 
infrastruktur var ca. 200 mia. EUR inden 2020. Heraf vil ca. 140 mia. EUR være nødvendige 
til elinfrastruktur og 70 mia. EUR til gasinfrastruktur. Disse nødvendige investeringers 
proportioner skal afspejles i fordelingen af finansiering. To tredjedele af det samlede 
tilgængelige budget skal reserveres til elinfrastruktur.

Ændringsforslag 554
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), 
gaslagringsfaciliteter og LNG-anlæg, i 
forhold til de risici, som normalt 
forekommer i forbindelse med et 
sammenligneligt infrastrukturprojekt, og 
hvis disse risici ikke er omfattet af en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i direktiv 
2009/73/EF eller artikel 17 i forordning 
(EF) nr. 714/2009, sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

I forbindelse med betalingen af 
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netværksafgifter skal el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
(vand), gaslagringsfaciliteter og LNG-
anlæg ikke behandles som slutbrugere, så 
deres konkurrenceevne ikke forringes.

Or. de

Ændringsforslag 555
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), 
gaslagringsfaciliteter og LNG-anlæg, i 
forhold til de risici, som normalt 
forekommer i forbindelse med et 
sammenligneligt infrastrukturprojekt, og 
hvis disse risici ikke er omfattet af en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i direktiv 
2009/73/EF eller artikel 17 i forordning 
(EF) nr. 714/2009, sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Hvor el-oplagringsprojekter i form af 
pumpekraft (vand) behandles som 
slutbrugere med hensyn til betaling af
netværksafgifter, fritager 
medlemsstaterne i fremtiden sådanne 
anlæg fra opkrævningen af sådanne 
afgifter.
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Or. de

Begrundelse

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Ændringsforslag 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009. Dette stykke 
berører ikke de incitamentsordninger, der 
allerede er fastsat i den nationale 
lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Indlysende.

Ændringsforslag 557
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
og under hensyntagen til forventede 
fremtidige omkostninger for 
energiforbrugere, sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Or. en

Ændringsforslag 558
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II, undtagen el-oplagringsprojekter i 
form af pumpekraft (vand), i forhold til de 
risici, som normalt forekommer i 
forbindelse med et sammenligneligt 
infrastrukturprojekt, og hvis disse risici 
ikke er omfattet af en undtagelse i henhold 
til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

1. Hvis en projektiværksætter pådrager sig 
større risici i forbindelse med udvikling, 
konstruktion, drift eller vedligeholdelse af 
et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a), 
b), d) og e), samt 2 i bilag II, undtagen el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
(vand), i forhold til de risici, som normalt 
forekommer i forbindelse med et 
sammenligneligt infrastrukturprojekt, og 
hvis disse risici ikke er omfattet af en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i direktiv 
2009/73/EF eller artikel 17 i forordning 
(EF) nr. 714/2009, sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at der gives 
passende incitamenter i forbindelse med 
projektet ved anvendelsen af artikel 37, stk. 
8, i direktiv 2009/72/EF, artikel 41, stk. 8, i 
direktiv 2009/73/EF, artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Or. en

Ændringsforslag 559
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive indvirkning på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
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projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter risici 
vedrørende underdækning af omkostninger 
og udviklingsrisici.

Or. de

Ændringsforslag 560
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye transmissions- og 
distributionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

Or. nl
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Ændringsforslag 561
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig 
projektets positive eksternaliteter på 
regionalt niveau eller EU-niveau. De 
nationale reguleringsmyndigheder skal 
desuden analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
til de overordnede resultater af cost-
benefit-analysen på grundlag af de 
udarbejdede metoder og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

Or. en

Ændringsforslag 562
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 

2. Ved den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelse om at 
yde sådanne incitamenter tages der hensyn 
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til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

til resultaterne af cost-benefit-analysen på 
grundlag af de metoder, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 12, og navnlig projektets 
positive eksternaliteter på regionalt niveau 
eller EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 
foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, til nye distributionsteknologier 
og risici vedrørende underdækning af 
omkostninger samt udviklingsrisici.

Or. en

Ændringsforslag 563
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det incitament, der tildeles ved 
afgørelsen, tager hensyn til risikoens 
specifikke karakter og omfatter:

udgår

a) regler for foregribende investeringer 
eller
b) regler for anerkendelse af effektivt 
afholdte omkostninger, der påløber før 
projektets ibrugtagning eller
c) regler om at give yderligere forrentning 
af den investerede kapital til projektet 
eller
d) enhver anden foranstaltning, der anses 
for nødvendig og hensigtsmæssig.
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Or. xm

Begrundelse

Incitamenter bør kun afgøres af den nationale myndighed. Incitamenternes karakter kan 
variere i henhold til en medlemsstats takstsystems specifikke udformning og bør være 
skræddersyet til et specifikt projekts behov. Derfor synes en generel liste over mulige 
incitamenter ikke at være relevant.

Ændringsforslag 564
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det incitament, der tildeles ved 
afgørelsen, tager hensyn til risikoens 
specifikke karakter og omfatter:

3. Det incitament, der tildeles ved 
afgørelsen, tager hensyn til risikoens 
specifikke karakter og omfatter bl.a.:

Or. en

Begrundelse

Listen over incitamenter skal ikke være begrænset til de ovennævnte, da det ville fjerne 
muligheden for at finde nye måder at skabe incitament for investering på.

Ændringsforslag 565
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det incitament, der tildeles ved 
afgørelsen, tager hensyn til risikoens 
specifikke karakter og omfatter:

3. Det incitament, der tildeles ved 
afgørelsen, tager hensyn til risikoens 
specifikke karakter og omfatter bl.a.:

Or. en
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Ændringsforslag 566
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fælles metoder til at vurdere de større 
risici i forbindelse med investeringer i el-
og gastransmissionsprojekter.

b) fælles metoder til at vurdere de større 
risici i forbindelse med investeringer i el-
og gastransmissionsprojekter og projekter 
med intelligente netværk.

Or. nl

Ændringsforslag 567
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fælles metoder til at vurdere de større 
risici i forbindelse med investeringer i el-
og gastransmissionsprojekter.

b) fælles metoder til at vurdere de større 
risici i forbindelse med investeringer i el-
og gastransmissionsprojekter og i projekter 
med intelligente net.

Or. en

Ændringsforslag 568
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fælles metoder til at vurdere de større 
risici i forbindelse med investeringer i el-
og gastransmissionsprojekter.

b) (Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. de
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Ændringsforslag 569
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed sine 
metoder og de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og de højere 
risici i forbindelse med dem.

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed, der 
har truffet en afgørelse om at tilbyde 
supplerende incitamenter, sine metoder og 
de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og de højere 
risici i forbindelse med dem.

Or. en

Ændringsforslag 570
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed sine 
metoder og de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og de højere 
risici i forbindelse med dem.

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed sine 
metoder og de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og projekter 
med intelligente netværk og de højere 
risici i forbindelse med dem.

Or. nl

Ændringsforslag 571
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed sine 
metoder og de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og de højere 
risici i forbindelse med dem.

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed sine 
metoder og de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og i projekter 
med intelligente net og de højere risici i 
forbindelse med dem.

Or. en

Ændringsforslag 572
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed sine 
metoder og de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og de højere 
risici i forbindelse med dem.

5. (Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. de

Ændringsforslag 573
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, kan Kommissionen udstede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, skal Kommissionen i 
samarbejde med ACER udstede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
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(EF) nr. 715/2009. 714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 715/2009, under hensyntagen til 
særlige nationale forhold, hvor det er 
nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 574
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, kan Kommissionen udstede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 715/2009.

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, skal Kommissionen udstede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 715/2009. I denne forbindelse 
skal der særligt tages hensyn til reglerne
for yderligere forrentning af kapital i
denne artikels stk. 3, litra c).

Or. de

Ændringsforslag 575
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, kan Kommissionen udstede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 715/2009.

6. Kommissionen kan udstede 
retningslinjer for incitamenter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 1 til 
3, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 
23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009.
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Or. en

Begrundelse

Da muligheden for udbydelse af incitamenter for opbygning af ny infrastruktur allerede er 
fastsat i forordning (EF) nr. 715/2009, bør artiklen ikke være begrænset til projekter af fælles 
interesse, der er nævnt i denne artikel.

Ændringsforslag 576
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, kan Kommissionen udstede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 715/2009.

6. For de incitamenter, der er fastsat i 
denne artikel, skal Kommissionen udstede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 1 til 3, i forordning (EF) nr. 
714/2009 og artikel 23, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 715/2009.

Or. ro

Ændringsforslag 577
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Operationel koordinering

1. For at sikre pålidelig og effektiv drift af 
EU's energiinfrastruktur, inklusive 
projekter af fælles interesse, skal 
Agenturet sende dets forslag om 
udformning og gennemførelse af en 
passende operativ realtidskoordinering til 
Kommissionen inden for seks måneder 
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efter forordningens ikrafttrædelse.
2. Forslagene skal indeholde:
a) komplette funktionelle specifikationer, 
der klart angiver den information, der 
skal indsamles og deles blandt alle 
sammenkoblede 
transmissionssystemoperatører i hvert 
sammenkoblet område
b) styringsmodeller, inklusive ejerskab
c) gennemførelsesplaner.
3. Inden seks måneder efter datoen for 
modtagelsen af forslaget hører 
Kommissionen alle relevante 
interesseparter og publicerer en 
begrundet udtalelse om forslaget.
4. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelsen af Agenturets udtalelse 
anmoder Kommissionen ENTSO 'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas om at 
starte gennemførelsen af den passende 
operationelle koordinering.
5. Den operationelle information, der 
nævnes i artikel 2a, gøres tilgængelig i 
realtid for alle sammenkoblede 
systemoperatører og Agenturet. Hver 
systemoperatør udpeger et kontaktpunkt, 
der er ansvarligt for besvarelse af 
forespørgsler vedrørende sådan 
information fra Agenturet eller fra andre 
systemoperatører.
6. Efter en gennemførelsesperiode på to 
år skal koordineringsmekanismen 
evalueres af Agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 578
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning



AM\900618DA.doc 63/97 PE487.999v01-00

DA

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Operationel koordinering

1. For at sikre pålidelig og effektiv drift af 
den europæiske energiinfrastruktur, 
inklusive projekter af fælles interesse, 
skal ENTSO'en for elektricitet og 
ENTSO'en for gas sende deres respektive 
forslag om udformning og gennemførelse 
af en passende operativ 
realtidskoordinering til Agenturet og 
Kommissionen inden for seks måneder 
efter forordningens ikrafttrædelse.
Indsendelsen kan finde sted i form af 
specifikke og bindende bestemmelser for 
netværkets regler, der skal godkendes i 
henhold til eksisterende procedurer.
2. Forslagene skal indeholde:
a) komplette funktionelle specifikationer, 
der klart angiver den information, der 
skal indsamles og deles blandt alle 
sammenkoblede 
transmissionssystemoperatører i hvert 
sammenkoblet område
b) styringsmodel, inklusive ejerskab
c) gennemførelsesplan.
3. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelsen af forslagene publicerer 
Agenturet en begrundet udtalelse om 
forslagene.
4. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelsen af Agenturets udtalelse, 
anmoder Kommissionen ENTSO 'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas om at 
starte gennemførelsen af den passende 
operationelle koordinering.
5. Den operationelle information, der 
nævnes i artikel 2a, gøres tilgængelig i 
realtid for alle sammenkoblede 
systemoperatører og Agenturet. Hver 
systemoperatør udpeger et kontaktpunkt, 
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der er ansvarligt for besvarelse af 
forespørgsler fra Agenturet eller fra andre 
systemoperatører vedrørende sådan 
information.

Or. en

Begrundelse

Som følge af en stadigt stigende kompleksitet og indbyrdes afhængighed af netværket er der 
behov for en operationel systemkoordinering på europæisk plan til indsamling af 
realtidsinformation om grænseoverskridende udvekslinger af elektricitet og gas, deres 
relative omkostninger, så Kommissionen, medlemsstater, regeludstedere og 
transmissionssystemoperatører kan få nyttige data, der er nødvendige for sikker og effektiv 
drift af infrastrukturnetværk og den fremtidige planlægning heraf.

Ændringsforslag 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Operationel koordinering

1. For at sikre pålidelig og effektiv drift af 
EU's energiinfrastruktur, inklusive 
projekter af fælles interesse, skal 
ENTSO'en for elektricitet og ENTSO'en 
for gas sende deres respektive forslag om 
udformning og gennemførelse af en 
passende operativ realtidskoordinering til 
Agenturet og Kommissionen inden for 
seks måneder efter forordningens 
ikrafttrædelse, under hensyntagen til 
forskellige regionale operationelle krav.
2. Forslagene skal indeholde:
a) komplette funktionelle specifikationer, 
der klart angiver den information, der 
skal indsamles og deles blandt alle 
sammenkoblede 
transmissionssystemoperatører i hvert 
sammenkoblet område
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b) gennemførelsesplaner.
3. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelsen af forslagene publicerer 
Agenturet en begrundet udtalelse om 
forslagene.
4. Inden tre måneder efter datoen for 
modtagelsen af Agenturets udtalelse, 
anmoder Kommissionen ENTSO 'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas om at 
starte gennemførelsen af den passende 
operationelle koordinering.
5. Den operationelle information, der 
nævnes i artikel 2a, gøres tilgængelig i 
realtid for alle sammenkoblede 
systemoperatører og Agenturet. Hver 
systemoperatør udpeger et kontaktpunkt, 
der er ansvarligt for besvarelse af 
forespørgsler vedrørende sådan 
information fra Agenturet eller fra andre 
systemoperatører.

Or. en

Begrundelse

Selv om vi støtter idéen om realtidskoordinering af transmissionsystemoperatørernes drift, 
skal det juridiske ansvar for forsyningssikkerheden og en sikker drift sikres af 
medlemsstaterne og deres transmissionssystemoperatører. De store forskelle i de 
driftsmæssige krav til transmissionssystemerne skal tages i betragtning. Endvidere findes der 
tilstrækkelige krav vedrørende styring og ejerskab af transmissionssystemoperatører i den 
aktuelle europæiske lovgivning.

Ændringsforslag 580
Paul Rübig

Forslag til forordning
Kapitel V – artikel -15 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, der har modtaget en undtagelse 
i medfør af artikel 36 i 
direktiv 2009/79/EF eller artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 714/2009, er ikke 
berettigede til finansiel EU-støtte i 
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henhold til bestemmelserne i [Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

Or. en

Begrundelse

Fordelene ved PCI-status overlapper med fordelene ved en undtagelse i medfør af artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EF eller artikel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009. Særligt kan ekstra 
finansiel støtte påvirke afskrivningsperioden for ny infrastruktur og dermed påvirke 
afgørelsen om undtagelse. Undtagne projekter skal derfor ikke have fordel af ekstra 
finansiering under Connecting Europe-faciliteten.

Ændringsforslag 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, som er berettiget til finansiel 
EU-støtte

udgår

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].
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 
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overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 6, litra b), 
eller, hvis de opfylder følgende kriterier:
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
b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er 
foretaget af mulige investorer eller 
kreditorer. Der tages hensyn til afgørelsen 
om incitamenter og dens begrundelse, jf. 
artikel 14, stk. 3, ved vurderingen af 
projektets kommercielle bæredygtighed, 
og
c) projektet har modtaget en afgørelse om 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling i henhold til artikel 
13, eller for projekter, der har fået en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EF eller artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 714/2009, en 
udtalelse fra de kompetente nationale 
reguleringsmyndigheder og Agenturet om 
projektets kommercielle bæredygtighed.
3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, 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 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 
kommercielle bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

I energiretningslinjerne bør fastlægges de projekter af fælles interesse, der skal realiseres 
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inden 2020. Det er derfor vigtigt, at retningslinjerne vedtages så hurtigt som muligt.
Betingelserne for, hvornår projekter af fælles interesse kan modtage finansiel støtte i medfør 
af CEF-forordningen, bør fastlægges i CEF. Dermed kan vi ikke blot forbedre konsekvensen 
mellem tildelingen af den EU-finansiering, som er tilgængelig efter indgåelsen af den 
flerårige finansielle ramme og de projekter af fælles interesse, som bør finansieres gennem 
CEF.

Ændringsforslag 582
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, som er berettiget til finansiel 
EU-støtte

Projekter, som er berettiget til og 
betingelser for finansiel EU-støtte

Or. en

Ændringsforslag 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I energiretningslinjerne bør fastlægges de projekter af fælles interesse, der skal realiseres 
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inden 2020. Det er derfor vigtigt, at retningslinjerne vedtages så hurtigt som muligt.
Betingelserne for, hvornår projekter af fælles interesse kan modtage finansiel støtte i medfør 
af CEF-forordningen, bør fastlægges i CEF. Dermed kan vi ikke blot forbedre konsekvensen 
mellem tildelingen af den EU-finansiering, som er tilgængelig efter indgåelsen af den 
flerårige finansielle ramme og de projekter af fælles interesse, som bør finansieres gennem 
CEF.

Ændringsforslag 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

1. 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.

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].

Or. en
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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 585
Werner Langen

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 
[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 i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

Or. de

Ændringsforslag 586
Werner Langen

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 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

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 
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om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten]. Valget af finansielle 
instrumenter bestemmes på baggrund af 
projektets natur. Ikke alle former for 
finansiering skal nødvendigvis kunne 
anvendes på hvert projekt.

Or. de

Ændringsforslag 587
Lena Kolarska-Bobińska

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

1. Projekter af fælles interesse 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].

Or. en

Ændringsforslag 588
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 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

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

om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

Or. de

Ændringsforslag 589
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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 
[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 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].

Or. en

Ændringsforslag 590
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.a 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 finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten], hvis projektet ikke er 
kommercielt bæredygtigt ifølge 
forretningsplanen og andre vurderinger, 
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som navnlig er foretaget af mulige 
investorer eller kreditorer.

Or. de

Ændringsforslag 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

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:

udgår

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
b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er 
foretaget af mulige investorer eller 
kreditorer. Der tages hensyn til afgørelsen 
om incitamenter og dens begrundelse, jf. 
artikel 14, stk. 3, ved vurderingen af 
projektets kommercielle bæredygtighed, 
og
c) projektet har modtaget en afgørelse om 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling i henhold til artikel 
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13, eller for projekter, der har fået en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EF eller artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 714/2009, en 
udtalelse fra de kompetente nationale 
reguleringsmyndigheder og Agenturet om 
projektets kommercielle bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

I energiretningslinjerne bør fastlægges de projekter af fælles interesse, der skal realiseres 
inden 2020. Det er derfor vigtigt, at retningslinjerne vedtages så hurtigt som muligt.
Betingelserne for, hvornår projekter af fælles interesse kan modtage finansiel støtte i medfør 
af CEF-forordningen, bør fastlægges i CEF. Dermed kan vi ikke blot forbedre konsekvensen 
mellem tildelingen af den EU-finansiering, som er tilgængelig efter indgåelsen af den 
flerårige finansielle ramme og de projekter af fælles interesse, som bør finansieres gennem 
CEF.

Ændringsforslag 592
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de
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Begrundelse

Den ekstremt hurtige udvikling inden for vedvarende energi kræver en massiv udvidelse af 
oplagringskapacitet. El-oplagring i form af pumpekraft (vand) er i øjeblikket den teknisk og 
økonomisk mest effektive teknologi til lagring af elektricitet. Hvis anlæg til el-oplagring i form 
af pumpekraft (vand) stilles ringere, for så vidt angår finansielle støtteordninger, kan dette 
føre til et fald i udviklingen af sådanne anlæg og dermed til en lavere sikkerhed for 
elforsyningen. Det skal ligeledes bemærkes, at den fremtidige konstruktion af anlæg til 
el-oplagring i form af pumpekraft (vand) vil kræve betydeligt højere udviklingsomkostninger, 
da projekterne med det største økonomiske potentiale allerede er gennemført.

Ændringsforslag 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, undtagen el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
(vand), er også berettiget til finansiel EU-
støtte i form af tilskud til anlægsarbejder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten], hvis de gennemføres i 
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 og 3 i bilag II 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:

Or. en

Ændringsforslag 594
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Projekter af fælles interesse, der er 2. Projekter af fælles interesse, der er 
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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:

omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a),
(b) og d), og punkt 2, i bilag II 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:

Or. en

Ændringsforslag 595
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 596
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, undtagen el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
(vand), er også berettiget til finansiel EU-
støtte i form af tilskud til anlægsarbejder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten], hvis de gennemføres i 
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 og 3, 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:

Or. en

Begrundelse

Det er ikke logisk at udelukke olieledninger fra finansiel støtte.

Ændringsforslag 597
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), samt punkt 2 og 3, 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 
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er omhandlet i artikel 5, stk. 6, litra b), 
eller, hvis de opfylder følgende kriterier:

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

Or. en

Ændringsforslag 598
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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 fordele, 
forsyningssikkerhed, solidaritet eller 
innovation, og

Or. en

Begrundelse

Miljøbeskyttelse, herunder reduktion af drivhusgasser, kan være en af de vigtigste kilder til 
offentlig værdi fra investering i infrastruktur. Der bør tages hensyn til dette i beslutninger 
vedrørende finansiering og berettigelse i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten.

Ændringsforslag 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
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af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed, og

af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed. Under alle 
omstændigheder skal finansiel EU-støtte 
til anlægsarbejder kun ydes til projekter 
af fælles interesse, der giver økonomiske, 
miljømæssige og sociale fordele, som ikke 
kan opnås af andre konkurrerende 
kommercielle projekter, og

Or. en

Ændringsforslag 600
Pavel Poc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed, og

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed. Under alle 
omstændigheder skal finansiel EU-støtte 
til anlægsarbejder kun ydes til projekter 
af fælles interesse, der giver økonomiske 
og/eller sociale og/eller miljømæssige 
fordele, som ikke kan opnås af andre 
konkurrerende kommercielle projekter.

Or. en

Begrundelse

En finansiel mekanisme til energiinfrastrukturer skal udformes til at opretholde en passende 
strøm af privat investering uden at skabe konkurrencefordrejning på det europæiske 
energimarked. Hvis en afvigelses fra dette princip kan anses for at inkludere projekter, der 
ikke er "kommercielt bæredygtige" på den endelige liste over projekter af fælles interesse, bør 
dette klart og tydeligt begrænses.
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Ændringsforslag 601
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed, og

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed. Under alle 
omstændigheder skal finansiel EU-støtte 
til anlægsarbejder kun ydes til projekter 
af fælles interesse, der giver økonomiske 
og sociale fordele, som ikke kan opnås af 
andre konkurrerende kommercielle 
projekter.

Or. en

Begrundelse

En finansiel mekanisme til energiinfrastrukturer skal udformes til at opretholde en passende 
strøm af privat investering uden at skabe konkurrencefordrejning på det europæiske 
energimarked. Hvis en afvigelses fra dette princip kan anses for at inkludere projekter, der 
ikke er "kommercielt bæredygtige" på den endelige liste over projekter af fælles interesse, bør 
dette klart og tydeligt begrænses.

Ændringsforslag 602
Rachida Dati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
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af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed, og

af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed. Hvis flere 
projekter, der ikke er kommercielt 
bæredygtige, konkurrerer, skal alle 
omkostninger og gevinster ved hvert 
projekt, og det projekt, der har det bedste 
cost-benefit-forhold, vælges, og

Or. fr

Begrundelse

Manglende kommerciel bæredygtighed er ikke tilstrækkeligt som det eneste kriterium, hvis det 
ikke ledsages af en garanti for, at det pågældende projekt er det bedste kommercielt ikke-
bæredygtige projekt.

Ændringsforslag 603
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed, og

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer. Der 
tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed. Hvis der 
ydes finansiel støtte til et projekt af fælles 
interesse, skal det kontrolleres, at det ikke 
medfører skadelige konsekvenser for 
andre kommercielt bæredygtige projekter,
og

Or. en
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Ændringsforslag 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) projektet har modtaget en afgørelse om 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling i henhold til artikel 
13, eller for projekter, der har fået en 
undtagelse i henhold til artikel 36 i 
direktiv 2009/73/EF eller artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 714/2009, en 
udtalelse fra de kompetente nationale 
reguleringsmyndigheder og Agenturet om 
projektets kommercielle bæredygtighed.

c) projektet har modtaget en afgørelse om 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling i henhold til artikel 
13.

Or. en

Begrundelse

Da direkte EU-støtte og undtagelsen fra undtagelser om tredjepartsadgang i forbindelse med 
støtte til et projekts finansielle bæredygtighed har næsten samme funktion, skal beslutninger 
vedrørende begge disse spørgsmål træffes på samme trin for at sikre den rette balance mellem 
de to værktøjer med henblik på at undgå konkurrenceforvridning mellem forskellige projekter.

Ændringsforslag 605
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) der ikke er nogen 
konkurrenceforvridning mellem projekter, 
som bidrager til opfyldelsen af korridorer 
af samme EU-prioritet.

Or. en
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Ændringsforslag 606
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) projektet ikke medfører 
markedsforvridning ved at stille andre 
kommercielt bæredygtige projekter i et 
ringere lys.

Or. en

Begrundelse

Udvælgelsen af projekter af fælles interesse skal ske med stor omhus for at sikre, at 
markedsforholdene ikke skævvrides.

Ændringsforslag 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, 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 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 
kommercielle bæredygtighed.

udgår

Or. en
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Begrundelse

I energiretningslinjerne bør fastlægges de projekter af fælles interesse, der skal realiseres 
inden 2020. Det er derfor vigtigt, at retningslinjerne vedtages så hurtigt som muligt.
Betingelserne for, hvornår projekter af fælles interesse kan modtage finansiel støtte i medfør 
af CEF-forordningen, bør fastlægges i CEF. Dermed kan vi ikke blot forbedre konsekvensen 
mellem tildelingen af den EU-finansiering, som er tilgængelig efter indgåelsen af den 
flerårige finansielle ramme og de projekter af fælles interesse, som bør finansieres gennem 
CEF.

Ændringsforslag 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, 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 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 
kommercielle bæredygtighed.

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, 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 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 
kommercielle bæredygtighed.

Den finansielle støtte, der allerede er 
bevilget til et projekt af fælles interesse, 
kan ikke tilbagekaldes med 
tilbagevirkende kraft, hvis projektet skulle 
miste sin status som projekt af fælles 
interesse. Dette berører ikke eventuelle 
afgørelser fra Revisionsretten.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at den finansielle støtte, der allerede er givet til et projekt af fælles interesse 
(herunder ligeledes investeringsincitamenter), ikke kan tilbagekaldes med tilbagevirkende 
kraft, hvis projektet skulle miste sin status, medmindre projektiværksætteren tydeligt har givet 
flaske oplysninger for at opnå status som projekt at fælles interesse.
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Ændringsforslag 609
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, 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 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 
kommercielle bæredygtighed.

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), i 
bilag II, 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 berørte 
projektiværksættere klart kan påvise de 
projekternes positive eksternaliteter og 
deres manglende kommercielle 
bæredygtighed.

Or. de

Ændringsforslag 610
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, 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 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), i 
bilag II, 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 berørte 
projektiværksættere klart kan påvise de 
projekternes positive eksternaliteter og 
deres manglende kommercielle 
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kommercielle bæredygtighed. bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 611
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, 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 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 
kommercielle bæredygtighed.

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), i 
bilag II, 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 berørte 
projektiværksættere klart kan påvise de 
projekternes positive eksternaliteter og 
deres manglende kommercielle 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 612
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Betingelserne for, hvornår projekter 
af fælles interesse kan modtage finansiel 
EU-støtte, vil blive undersøgt i henhold til 
deres bidrag til et eller flere af de 
relevante målsætninger som fastsat i 
artikel 1, litra a). Bidraget måles i forhold 
til fastsatte kriterier for hver målsætning 
som følger:
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i) Fremme af yderligere integration af det 
indre energimarked og energi- og 
gasnettenes interoperabilitet på tværs af 
grænserne
- antallet af projekter, der effektivt 
sammenkobler medlemsstaternes netværk 
og fjerne interne barrierer
- reduktion eller ophævelse af 
medlemsstaternes energiisolation
- procentandelen af grænseoverskridende 
transmission af elektricitet i forhold til 
installeret el-produktionskapacitet i de 
pågældende medlemsstater og
- procentandelen af den højeste 
spidsbelastningsefterspørgsel af de to 
pågældende medlemsstater omfattet af 
sammenkoblinger med reversibelt flow til 
gas.
ii) Forbedring af 
energiforsyningssikkerheden i EU, der 
kan måles ved udviklingen af systemets 
overlevelsesevne samt sikring af 
systemdriften:
- antallet af projekter og deres kapacitet til 
at muliggøre diversificering af 
forsyningskilder, -virksomheder og -ruter
- antallet af projekter, der øger 
oplagringskapaciteten
- en reduktion af det forventede antal 
afbrydelser og deres varighed
- mængden af uundgåeligt spild af 
vedvarende energi som følge af manglen 
på grænseoverskridende 
sammenkoblinger
- sammenkoblingen af isolerede markeder
med mere diversificerede forsyningskilder
eller
iii) Bidrag til en bæredygtig udvikling og 
beskyttelse af miljøet:
- transmission af produceret energi fra 
vedvarende energikilder til store 
forbrugscentre og oplagringssteder
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- mængden af CO2-udledninger, der 
forhindres med konstruktionen af de 
projekter, der har draget nytte af CEF.

Or. en

Ændringsforslag 613
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Projekter, der bidrager 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. de

Ændringsforslag 614
Niki Tzavela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Understreger behovet for at forhindre 
konkurrenceforvridning, navnlig mellem 
projekter, som bidrager til opfyldelsen af 
korridorer af samme EU-prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 615
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mindst to tredjedele af den finansielle 
støtte til projekter inden for 
energiinfrastruktur skal tildeles el-
infrastrukturprojekter.

Or. en

Begrundelse

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Ændringsforslag 616
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Øremærkning af finansiering til 

el-infrastrukturer
1. Finansiel støtte til energiinfrastruktur 
skal øremærkes. Mindst to tredjedele af 
den samlede finansielle støtte til projekter 
inden for energiinfrastruktur skal tildeles 
til projekter el-infrastrukturer.

Or. en

Begrundelse

Da finansieringsbehovet for elprojekter er dobbelt så højt som for gasprojekter, skal denne 
forskel inden for investeringsbehov tydeligt afspejles ved at øremærke mindst dobbelt så 
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meget af budgettet til elektricitetsinfrastruktur i forhold til gasprojekter og andre potentielle 
energiinfrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 617
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest i 2017 offentliggør Kommissionen 
en rapport om gennemførelsen af 
projekter af fælles interesse. Denne 
rapport skal indeholde en evaluering af:

Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
med følgende oplysninger:

Or. ro

Ændringsforslag 618
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) de faktiske omkostninger og 
konsekvenserne af projekter af fælles 
interesse på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 619
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – tredje led (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– identifikation af bedste og innovativ 
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praksis med hensyn til involvering af 
interessenter samt afhjælpning af 
miljøpåvirkningen i forbindelse med 
bevilling af tilladelser og gennemførelse 
af projekter

Or. en

Ændringsforslag 620
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger senest i 2017 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse. Denne rapport skal indeholde 
en evaluering af:
a) de fremskridt, der er gjort med hensyn 
til udarbejdelse, udvikling og 
gennemførelse af projekter af fælles 
interesse, som er udvalgt i henhold til 
artikel 3, og, hvis det er relevant, 
forsinkelser i gennemførelsen og andre 
opståede vanskeligheder
b) forpligtede og udbetalte EU-midler til 
projekter af fælles interesse i henhold til 
bestemmelserne i [Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten] 
sammenlignet med den samlede værdi af 
de støttede projekter af fælles interesse
c) vedrørende el- og gassektoren: 
udviklingen af sammenkoblingsgraden 
mellem medlemsstaterne, den tilhørende 
udvikling i energipriserne, deres årsager 
og de dermed forbundne økonomiske 
omkostninger
d) vedrørende tilladelsesproceduren og 
offentlighedens deltagelse:
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- den gennemsnitlige og maksimale 
samlede varighed af tilladelsesprocedurer 
for projekter af fælles interesse, herunder 
varigheden af hver fase af 
tilladelsesproceduren, sammenlignet med 
fristerne ifølge de første større milepæle, 
jf. artikel 11, stk. 3
- niveauet af modstand mod projekter af 
fælles interesse (navnlig antal skriftlige 
indsigelser under den offentlige høring, 
antal retssager)
e) vedrørende regulering:
- antal projekter af fælles interesse, som 
har fået en afgørelse om 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling i henhold til artikel 
13
- antal og type projekter af fælles 
interesse, der har modtaget særlige 
incitamenter i henhold til artikel 14.

Or. ro

Ændringsforslag 621
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen opretter på internettet og 
på de officielle EU-sprog en 
gennemsigtighedsplatform for 
infrastruktur, som er let tilgængelig for 
offentligheden. Platformen skal indeholde 
følgende oplysninger:

Or. de

Ændringsforslag 622
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – 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 geografiske 
oplysninger og omkostninger for hvert 
projekt af fælles interesse

Or. en

Ændringsforslag 623
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) regelmæssigt opdateret information 
om de i henhold til artikel 3, stk. 2, 
etablerede gruppers arbejde, herunder de 
dokumenter og analyser, der er fremlagt 
til overvejelse i grupperne med 
udelukkelse af eventuelle 
forretningshemmeligheder indeholdt heri

Or. en

Begrundelse

Der bør på det tidligst mulige trin i processen sikres gennemsigtighed af 
netværksplanlægningsprocedurer med henblik på at skabe en effektiv tilgang til offentlig 
deltagelse og accept. Hvis denne gennemsigtighed først sikres på et senere tidspunkt, ville 
dette betyde, at projekterne af visse personer ville blive opfattet som fait accompli og dermed 
underminere den overordnede hensigt med forslaget.

Ændringsforslag 624
Pavel Poc
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de vigtigste resultater af den cost-
benefit-analyse, der udarbejdes på grundlag 
af de metoder, der er udarbejdet i henhold 
til artikel 12, for de berørte projekter af 
fælles interesse, undtagen kommercielt 
følsomme oplysninger.

c) de samlede resultater af den cost-
benefit-analyse, der udarbejdes på grundlag 
af de metoder, der er udarbejdet i henhold 
til artikel 12, for de berørte projekter af 
fælles interesse, undtagen kommercielt 
følsomme oplysninger.

Or. en

Begrundelse

De samlede resultater af cost-benefit-analysen for hver projekt skal være let og fuldt 
tilgængeligt for interessenterne (samtidig med at kommercielt følsomme oplysningers 
fortrolighed bevares). Informations- og offentliggørelsesprocessen skal gøre det muligt for 
interessenter til enhver tid at få kendskab til projektets status.

Ændringsforslag 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de vigtigste resultater af den cost-
benefit-analyse, der udarbejdes på grundlag 
af de metoder, der er udarbejdet i henhold 
til artikel 12, for de berørte projekter af 
fælles interesse, undtagen kommercielt 
følsomme oplysninger.

c) de samlede resultater af den cost-
benefit-analyse, der udarbejdes på grundlag 
af de metoder, der er udarbejdet i henhold 
til artikel 12, for de berørte projekter af 
fælles interesse, undtagen kommercielt 
følsomme oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 626
András Gyürk

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de vigtigste resultater af den cost-
benefit-analyse, der udarbejdes på grundlag 
af de metoder, der er udarbejdet i henhold 
til artikel 12, for de berørte projekter af 
fælles interesse, undtagen kommercielt 
følsomme oplysninger.

c) de vigtigste resultater af den 
forudgående cost-benefit-analyse, der 
udarbejdes på grundlag af de metoder, der 
er udarbejdet i henhold til artikel 12, for de 
berørte projekter af fælles interesse, 
undtagen kommercielt følsomme 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) regelmæssigt opdateret information 
om de i henhold til artikel 3, stk. 2, 
etablerede gruppers arbejde, herunder 
dagsorden og protokoller fra møder med 
udelukkelse af eventuelle 
forretningsmæssige hemmeligheder

Or. en

Ændringsforslag 628
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) oplysninger om den aktuelle liste over 
projekter af fælles interesse, oversigt over 
faserne i beslutningsprocessen samt 
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dagsordener for de regionale gruppers 
møder sammen med efterfølgende 
offentliggørelse af protokoller og 
gennemførte afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 629
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) ex post-konsekvensvurdering, der 
beskriver konsekvenserne af de 
gennemførte projekter af fælles interesse 
på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 630
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a
Forordning (EF) nr. 713/2009 ændres 
som følger:
Artikel 22, litra a), erstattes af følgende:
Der betales gebyrer til agenturet for 
anmodninger om beslutninger om 
undtagelser i henhold til artikel 9, stk. 1, 
og andre tjenesteydelser udbudt af 
agenturet i henhold til [forordning om 
retningslinjer for den transeuropæiske 
energiinfrastruktur og om ophævelse af 
beslutning nr. 1364/2006/EF].
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Or. en

Begrundelse

De budgetmæssige begrænsninger, som ACER står over for, må ikke forhindre opfyldelsen af 
dets vigtige mission.


