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Ændringsforslag 631
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Offshoreelnettet i de nordlige have 
("NSOG"). Et integreret offshoreelnet i 
Nordsøen, Det Irske Hav, Den Engelske 
Kanal, Østersøen og de omkringliggende 
have til at transportere elektricitet fra 
vedvarende offshore-energikilder til 
forbrugscentre og lagre, og til at øge 
udveksling af el på tværs af landegrænser.

1) Offshoreelnettet i de nordlige have 
("NSOG"). Et integreret offshoreelnet i 
Nordsøen, Det Irske Hav, Den Engelske 
Kanal, Østersøen og de omkringliggende 
have og tilknyttede former for 
netudvikling (sammenkoblinger, interne
netforstærkninger på land) til at 
transportere elektricitet fra vedvarende 
offshore-energikilder til forbrugscentre og 
lagre, og til at øge udveksling af el på 
tværs af landegrænser.

Or. en

Begrundelse

Udvikling på land og undersøiske sammenkoblinger skal være omfattet.

Ændringsforslag 632
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande i Middelhavsområdet, navnlig
for at integrere elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen, nemlig 
mellem Den Iberiske Halvø og Frankrig,
for at fuldføre det indre marked og
integrere produktion fra vedvarende 
energikilder, og med tredjelande i 
Middelhavsområdet.
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Or. en

Ændringsforslag 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande i Middelhavsområdet, navnlig 
for at integrere elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

2) Nord-syd elforbindelser i det centrale
vestlige og sydvestlige Europa ("NSI vest 
elektricitet") Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande i Middelhavsområdet, navnlig 
for at integrere elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

Or. en

Ændringsforslag 634
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande i Middelhavsområdet, navnlig 
for at integrere elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande, navnlig for at integrere 
elektricitet fra vedvarende energikilder.

Or. en

Ændringsforslag 635
Adina-Ioana Vălean
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Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande i Middelhavsområdet, navnlig 
for at integrere elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande, navnlig for at integrere 
elektricitet fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Dette giver alle tredjelande mulighed for at deltage, uanset om der er tale om 
Middelhavslande, Schweiz eller Norge, navnlig i elektricitetsoplagringsprojekter, der er 
yderst relevante og nødvendige for bedre at integrere elektricitet fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 636
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande i Middelhavsområdet, navnlig 
for at integrere elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

2) Nord-syd elforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest elektricitet") 
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen og med 
tredjelande, navnlig for at integrere 
elektricitet fra vedvarende energikilder.

Or. de

Begrundelse

Med den nuværende ordlyd tages kun Middelhavsområdet i betragtning, dvs. at andre 
tredjelande ikke kan medregnes.
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Ændringsforslag 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Berørte medlemsstater: Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, 
Nederlandene, Malta, Portugal, Spanien og 
Det Forenede Kongerige

Berørte medlemsstater: Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Luxembourg, 
Nederlandene, Portugal, Spanien og Det 
Forenede Kongerige.
Syd-vest elunderkorridor (SV-
elunderkorridor):

Or. en

Ændringsforslag 638
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Berørte medlemsstater: Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, 
Nederlandene, Malta, Portugal, Spanien og 
Det Forenede Kongerige

Berørte medlemsstater: Østrig, Belgien, 
Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, 
Luxembourg, Nederlandene, Malta, 
Portugal, Spanien og Det Forenede 
Kongerige

Or. en

Ændringsforslag 639
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Berørte medlemsstater: Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, 
Nederlandene, Malta, Portugal, Spanien og 

Berørte medlemsstater: Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, 
Nederlandene, Østrig, Malta, Portugal, 
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Det Forenede Kongerige Spanien og Det Forenede Kongerige

Or. de

Begrundelse

Grundet den geografiske og energiøkonomiske situation spiller Østrig en central rolle i den 
nord-sydgående effekttransmission i Vesteuropa, navnlig trekanten Tyskland-Østrig-Schweiz. 
Derfor bør Østrig som berørt medlemsstat også medtages under kategorien nord-syd-el-
forbindelsesledninger i Vesteuropa ("NSI West Electricity") og derfor udtrykkeligt medtages i 
bilag I, punkt 1, stk. 2.

Ændringsforslag 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 2 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Syd-vest underkorridor (Portugal, 
Spanien og Frankrig): øge 
sammenkoblingskapaciteten for at 
fremme markedsintegration og fuldt ud 
udnytte vedvarende energikilder, 
herunder dem, der potentielt importeres 
fra Afrika, og

Or. en

Ændringsforslag 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 2 – afsnit 2 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Central-vest underkorridor 
(Nederlandene, Belgien, Luxembourg, 
Frankrig, Tyskland, Irland og 
Storbritannien)

Or. en
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Begrundelse

De foreslåede elkorridorer er for store. Der bør defineres undergrupper i overensstemmelse 
med aktuelle og igangværende regionale initiativer på elområdet, hvor de projekter, der 
ansøger om status som projekter af fælles interesse, bør drøftes på forhånd. De regionale 
initiativer på elområdet har erfaring og den korrekte forvaltningsstruktur og inddragelse af 
interesseparter. Derfor bør korridorerne ligge så tæt som muligt på de regionale 
samarbejdsstrukturer, der allerede findes, og som fungerer godt.

Ændringsforslag 642
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Nord-syd elforbindelser i Vesteuropa 
("NSI vest elektricitet"): Sammenkoblinger 
mellem medlemsstaterne i regionen og 
tredjelande i Middelhavsområdet samt 
lagerkapacitet for elektricitet særligt for at 
integrere og fremme elproduktion fra 
vedvarende energikilder.

Or. fr

Ændringsforslag 643
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 644
Pavel Poc

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 645
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringer foreslået for ikke at begrænse korridorens mål, der bør være at fuldføre det indre 
marked, men ikke blot via integration af produktion fra vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 646
Pavel Poc

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Berørte medlemsstater: Østrig, Belgien, 
Den Tjekkiske Republik, Cypern,
Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, 
Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

Berørte medlemsstater: Østrig, Belgien, 
Den Tjekkiske Republik, Tyskland, 
Ungarn, Italien, Polen, Rumænien, 
Slovakiet og Slovenien.

Or. en

Ændringsforslag 647
Pavel Poc

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Nord-syd elforbindelser i 
Sydøsteuropa ("NSI sydøst elektricitet"):
Sammenkoblinger og interne linjer i 
nord-sydgående retninger, forbindelser 
med lande uden for EU for at fuldføre det 
indre marked og integrere elproduktion 
fra vedvarende energikilder
Berørte medlemsstater: Bulgarien, 
Cypern, Grækenland, Ungarn, Italien,
Rumænien, Slovenien.

Or. en

Begrundelse

De prioriterede elkorridorer bør være forenelige med tidligere regioner. Den handlingsplan, 
som NSII har udarbejdet med forslag til projekter af fælles interesse, består af 9 
medlemsstater, der er medtaget i det ændrede stk. 1, punkt 3. Gruppen (3a) bør udarbejde sin 
egen handlingsplan i overensstemmelse hermed. Det er ikke hensigtsmæssigt at udvide 
regionerne, for det vil være meget kompliceret at opnå enighed.
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Ændringsforslag 648
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Sammenkobling af isolerede 
elektriske systemer på øer med 
hovedlandet for at udnytte fordelene ved 
det integrerede elektricitetsmarked, øge de 
vedvarende energikilders udbredelse og 
gøre det muligt at overføre energi fra 
vedvarende energikilder til hovedlandet.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de vedvarende energikilders store potentiale på de græske øer, som kan stilles til 
EU's medlemsstaters rådighed, så de kan nå deres mål, vil vi foreslå, at følgende tilføjelse til 
dette punkt overvejes yderligere.

Ændringsforslag 649
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – Del 1 – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Sammenkoblingsplan for det baltiske 
energimarked ("BEMIP elektricitet"):
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i Østersøområdet og 
tilsvarende styrkelse af de interne 
netinfrastrukturer for at standse de baltiske 
landes isolation og fremme 
markedsintegrationen i regionen.

4) Sammenkoblingsplan for det baltiske 
energimarked ("BEMIP elektricitet"):
Sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i Østersøområdet og 
tilsvarende styrkelse af de interne 
netinfrastrukturer for at standse de baltiske 
landes isolation og fremme 
markedsintegrationen og integrere 
elproduktion fra vedvarende energikilder i 
regionen.

Or. en
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Ændringsforslag 650
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Nord-syd gasforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest gas"): 
Samkøringskapacitet til nord-syd 
gasstrømme i Vesteuropa med sigte på 
yderligere diversificering af forsyningsveje 
og øget kortfristet gasforsyningskapacitet.

1) Nord-syd gasforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest gas"): Gasinfrastruktur
til nord-syd gasstrømme i Vesteuropa med 
sigte på yderligere diversificering af 
eksterne forsyningskilder, forsyningsveje 
og øget forsyningssikkerhed til 
Centraleuropa, således at den kortfristede
gasforsyningskapacitet forbedres, og 
opførelse og optimering af LNG-
terminaler og infrastruktur til 
gasoplagring.

Or. en

Ændringsforslag 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Nord-syd gasforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest gas"): 
Samkøringskapacitet til nord-syd 
gasstrømme i Vesteuropa med sigte på 
yderligere diversificering af 
forsyningsveje og øget kortfristet 
gasforsyningskapacitet.

1) Nord-syd gasforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest gas"): 
Samkøringskapacitet til nord-syd 
gasstrømme i Vesteuropa med sigte på 
fjernelse af interne flaskehalse og øget 
kortfristet gasforsyningskapacitet, således 
at mulige alternative eksterne forsyninger, 
herunder fra Afrika, udnyttes fuldt ud, og 
optimering af de eksisterende LNG-anlæg 
og oplagringsfaciliteter.

Or. en
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Ændringsforslag 652
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Nord-syd gasforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest gas"): 
Samkøringskapacitet til nord-syd 
gasstrømme i Vesteuropa med sigte på 
yderligere diversificering af forsyningsveje 
og øget kortfristet gasforsyningskapacitet.

1) Nord-syd gasforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest gas"): Gasinfrastruktur 
til nord-syd gasstrømme i Vesteuropa med 
sigte på yderligere diversificering af 
forsyningsveje og øget kortfristet 
gasforsyningskapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Berørte medlemsstater: Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, 
Malta, Nederlandene, Portugal, Spanien og 
Det Forenede Kongerige.

Berørte medlemsstater: Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Luxembourg, 
Nederlandene, Portugal, Spanien, 
Storbritannien, Nordirland, Danmark, 
Sverige og Norge.

Berørte underkorridorer:

Or. en

Ændringsforslag 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 5 – afsnit 2 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Sydkorridor (Portugal, Spanien og 
Frankrig): Øge 
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sammenkøringskapaciteten, gøre fuld 
brug af alternative eksterne forsyninger, 
herunder fra Afrika, og optimere den 
eksisterende infrastruktur, navnlig 
eksisterende LNG-anlæg og 
oplagringsfaciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 5 – afsnit 2 – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Nord-vest korridor (Belgien, 
Nederlandene, Frankrig, Irland, 
Storbritannien, Nordirland, Tyskland, 
Danmark, Sverige, Luxembourg og Norge 
(observatør)).

Or. en

Begrundelse

De foreslåede gaskorridorer er for store, og der er allerede interesseparter involveret. Der 
bør defineres undergrupper i overensstemmelse med aktuelle og igangværende regionale 
initiativer på gasområdet, hvor der på forhånd bør træffes beslutning om de projekter, der 
ansøger om status som projekter af fælles interesse. Regionale initiativer på gasområdet har 
allerede erfaring samt den korrekte forvaltningsstruktur og deltagelse af interesseparter, 
derfor bør korridorer ligge så tæt som muligt på de regionale samarbejdsstrukturer, der 
allerede findes, og som fungerer godt.

Ændringsforslag 656
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
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Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasforbindelser mellem 
Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav og Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Energiinfrastruktur mellem Østersøen,
Adriaterhavet, Det Ægæiske Hav,
Sortehavet og det østlige 
Middelhavsområde, navnlig med henblik 
på yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne er foreslået for at fokusere mere på korridorens mål, dvs. diversificering, og 
inddrage det østlige Middelhavsområde i lyset af den omstændighed, at dette vedrører to 
medlemsstater, som allerede er opført på listen over berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 657
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasforbindelser mellem 
Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav og Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasforbindelser og infrastruktur 
mellem Østersøen og Adriaterhavet, Det 
Ægæiske Hav og Sortehavet, herunder 
LNG- og CNG-terminaler (flydende og 
komprimeret gas) og oplagring, navnlig 
med henblik på yderligere diversificering 
og bedre gasforsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 658
Ioan Enciu

Forslag til forordning
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Bilag I – Del 2 – punkt 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasforbindelser mellem 
Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav og Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasinfrastrukturer og -
forbindelser mellem Østersøen og 
Adriaterhavet, Det Ægæiske Hav og 
Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasforbindelser mellem 
Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav og Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasforbindelser og infrastruktur 
mellem Østersøen og Adriaterhavet, Det 
Ægæiske Hav og Sortehavet, navnlig med 
henblik på yderligere diversificering og 
bedre gasforsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 660
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regionale gasforbindelser mellem 

2) Nord-syd gasforbindelser i det centrale 
Øst- og Sydøsteuropa ("NSI øst gas"):
Regional gasinfrastruktur mellem 
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Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav og Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

Østersøen og Adriaterhavet, Det Ægæiske 
Hav og Sortehavet, navnlig med henblik på 
yderligere diversificering og bedre 
gasforsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 661
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Transmission af gas fra området omkring 
Det Kaspiske Hav, Centralasien, 
Mellemøsten og det østlige 
Middelhavsområde til EU for at opnå en 
større diversificering af gasforsyningerne.

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Infrastruktur til transmission og 
oplagring af gas fra området omkring Det 
Kaspiske Hav, Centralasien, Mellemøsten 
og det østlige Middelhavsområde til EU, 
herunder LNG- og CNG-terminaler 
(flydende og komprimeret gas) for at opnå 
en større diversificering og sikkerhed af 
gasforsyningerne.

Or. en

Ændringsforslag 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Transmission af gas fra området omkring 
Det Kaspiske Hav, Centralasien, 
Mellemøsten og det østlige 
Middelhavsområde til EU for at opnå en 
større diversificering af gasforsyningerne.

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Gasinfrastruktur for at opnå en større
diversificering af gasforsyningerne fra 
området omkring Det Kaspiske Hav, 
Centralasien, Mellemøsten og det østlige 
Middelhavsområde til EU.

Or. en
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Ændringsforslag 663
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Transmission af gas fra området omkring 
Det Kaspiske Hav, Centralasien, 
Mellemøsten og det østlige 
Middelhavsområde til EU for at opnå en 
større diversificering af gasforsyningerne.

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Gasinfrastruktur med henblik på at opnå 
en større diversificering af 
gasforsyningerne fra området omkring Det 
Kaspiske Hav, Centralasien, Mellemøsten 
og det østlige Middelhavsområde til EU.

Or. en

Ændringsforslag 664
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Transmission af gas fra området omkring 
Det Kaspiske Hav, Centralasien, 
Mellemøsten og det østlige 
Middelhavsområde til EU for at opnå en 
større diversificering af gasforsyningerne.

3) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Transmission af gas fra området omkring 
Det Kaspiske Hav, Centralasien, 
Mellemøsten og det østlige 
Middelhavsområde til EU for at opnå en 
større diversificering af og sikkerhed i 
forbindelse med gasforsyningerne og 
forsyningsvejene.

Or. en

Ændringsforslag 665
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
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Bilag I – Del 2 – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Sammenkoblingsplan for det baltiske 
energimarked ("BEMIP gas"):
Infrastruktur, som skal standse isolationen 
af de tre baltiske lande og Finland og deres 
afhængighed af en enkelt leverandør, og
større diversificering af gasforsyninger i 
Østersøregionen.

4) Sammenkoblingsplan for det baltiske 
energimarked ("BEMIP gas"):
Gasinfrastruktur mellem medlemsstater i 
de baltiske lande og en tilsvarende 
styrkelse af de interne netinfrastrukturer, 
som skal standse isolationen af de tre 
baltiske lande og Finland og deres 
afhængighed af en enkelt leverandør, for at 
opnå større diversificering af og sikkerhed 
i forbindelse med gasforsyninger i 
Østersøregionen.

Or. en

Ændringsforslag 666
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag I – Del 2 – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Sammenkoblingsplan for det baltiske 
energimarked ("BEMIP gas"):
Infrastruktur, som skal standse isolationen 
af de tre baltiske lande og Finland og deres 
afhængighed af en enkelt leverandør, og 
større diversificering af gasforsyninger i 
Østersøregionen.

4) Sammenkoblingsplan for det baltiske 
energimarked ("BEMIP gas"):
Infrastruktur, som skal standse isolationen 
af de tre baltiske lande og Finland og deres 
afhængighed af en enkelt leverandør, og 
større diversificering af og sikkerhed i 
forbindelse med gasforsyninger og 
forsyningsveje i Østersøregionen.

Or. en

Ændringsforslag 667
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Bilag I – Del 3 – punkt 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Olieforsyningsforbindelser i det centrale 
Østeuropa ("OSC"): Interoperabilitet i 
olierørnettet i det centrale Østeuropa for at 
øge forsyningssikkerheden og mindske 
miljørisici.

1) Olieforsyningsforbindelser i Central-, 
Øst- og Sydøsteuropa ("OSC"):
Interoperabilitet i olierørnettet i det 
centrale Østeuropa for at øge 
forsyningssikkerheden og mindske 
miljørisici.

Or. ro

Ændringsforslag 668
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag I – Del 3 – punkt 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Olieforsyningsforbindelser i det 
centrale Østeuropa ("OSC"):
Interoperabilitet i olierørnettet i det 
centrale Østeuropa for at øge 
forsyningssikkerheden og mindske 
miljørisici.

1) Diversificeringskorridorer for 
olieforsyningen i det centrale Østeuropa 
("OSC"): Interoperabilitet i olierørnettet i 
det centrale Østeuropa for at øge 
forsyningssikkerheden og mindske 
miljørisici.

Or. en

Ændringsforslag 669
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – Del 3 – punkt 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Berørte medlemsstater: Østrig, Den 
Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, 
Polen, Slovakiet.

Berørte medlemsstater: Østrig, Den 
Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, 
Polen, Slovakiet, Rumænien.

Or. ro
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Ændringsforslag 670
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag I – Del 4 – punkt 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Intelligente net: indførelse af intelligente 
forsyningsnetteknologier i EU med sigte på 
en effektiv integration af alle elnetbrugeres 
adfærd og handlinger, herunder også 
produktionen af store mængder elektricitet 
fra vedvarende energikilder eller 
distribuerede energiressourcer og 
brugernes efterspørgselsreaktion.

1) Intelligente net: indførelse af intelligente 
forsyningsnetteknologier i EU med sigte på 
en effektiv integration af alle elnet- og 
gasnetbrugeres adfærd og handlinger, 
herunder også produktionen af store 
mængder elektricitet og gas fra vedvarende 
energikilder eller distribuerede 
energiressourcer og brugernes 
efterspørgselsreaktion.

Or. fr

Ændringsforslag 671
Rachida Dati

Forslag til forordning
Bilag I – Del 4 – punkt 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Intelligente net: indførelse af intelligente 
forsyningsnetteknologier i EU med sigte på 
en effektiv integration af alle elnetbrugeres
adfærd og handlinger, herunder også 
produktionen af store mængder elektricitet 
fra vedvarende energikilder eller 
distribuerede energiressourcer og 
brugernes efterspørgselsreaktion.

1) Intelligente net: indførelse af intelligente 
forsyningsnetteknologier i EU med sigte på 
en effektiv integration af alle elnet- eller 
gasnetbrugeres adfærd og handlinger, 
herunder også produktionen af store 
mængder elektricitet eller gas fra 
vedvarende energikilder eller distribuerede 
energiressourcer og brugernes 
efterspørgselsreaktion.

Or. fr

Begrundelse

Ved inddragelsen af intelligente gasnet kan de europæiske energinet blive tilført en reel 
merværdi særligt på grund af deres fleksibilitet og integrationen af vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag I – Del 4 – punkt 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Intelligente net: indførelse af intelligente 
forsyningsnetteknologier i EU med sigte på 
en effektiv integration af alle elnetbrugeres 
adfærd og handlinger, herunder også 
produktionen af store mængder elektricitet 
fra vedvarende energikilder eller 
distribuerede energiressourcer og 
brugernes efterspørgselsreaktion.

1) Intelligente net: indførelse af intelligente 
forsyningsnetteknologier i EU med sigte på 
en effektiv integration af alle elnetbrugeres 
adfærd og handlinger, herunder også 
produktionen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder eller distribuerede 
energiressourcer og brugernes 
efterspørgselsreaktion.

Or. nl

Ændringsforslag 673
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag I – Del 4 – punkt 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Berørte medlemsstater: Alle.

Or. de

Ændringsforslag 674
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Bilag I – Del 4 – punkt 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) Elmotorveje: Første elmotorveje i 2020 
med henblik på at skabe et 
elmotorvejssystem, som dækker hele 
Unionen, og som kan:
- udnytte den til stadighed stigende 
overproduktion fra vindenergi i og 
omkring Nordsøen og Østersøen og øge 
elproduktionen fra vedvarende energi i 
Øst- og Sydeuropa;
- forbinde disse nye 
elproduktionsknudepunkter med store 
oplagringskapaciteter i de nordiske lande 
og Alperne og med de store 
forbrugsområder i Centraleuropa og
- klare en stadig mere fleksibel og 
decentraliseret efterspørgsel efter og 
udbud af el.

Or. en

Ændringsforslag 675
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – Del 4 – punkt 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Berørte medlemsstater: Alle.

Or. en
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Ændringsforslag 676
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag I – Del 4 – punkt 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Berørte medlemsstater: Alle.

Or. de

Ændringsforslag 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag I – Del 4 – punkt 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Berørte medlemsstater: Alle.

Or. nl

Begrundelse

Taget i betragtning, at den økonomiske og kommercielle levedygtighed af CO2-opsamling og -
lagring endnu ikke kendes, og at der ikke forventes en kommerciel udrulning før 2020, bør der 
i denne forordning ikke afsættes finansiel støtte hertil. Der er allerede sørget for finansiel 
støtte til undersøgelse af mulighederne for CO2-opsamling og -lagring via andre europæiske 
kanaler.
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Ændringsforslag 678
Bernd Lange

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) luftledninger til 
højspændingstransmission, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 220 
kV, og nedgravede og undersøiske 
transmissionsledninger, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 150 
kV

a) luftledninger til 
højspændingstransmission, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 220 
kV, nedgravede og undersøiske 
transmissionsledninger, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 150 
kV samt de ledninger i mellem- og 
lavspændingsniveauet på mindst 10 kV, 
der er sluttet til de nævnte ledninger

Or. de

Ændringsforslag 679
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) luftledninger til 
højspændingstransmission, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 220 
kV, og nedgravede og undersøiske 
transmissionsledninger, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 150 
kV

a) luftledninger til 
højspændingstransmission, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 220 
kV, og nedgravede og undersøiske 
transmissionsledninger, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 150 
kV, herunder de mellem- og 
lavspændingsledninger på 10kV og 
derover, der er sammenkoblet med 
ovennævnte ledninger

Or. en

Begrundelse

Transmission og distribution hænger nøje sammen og bør ikke betragtes separat, når der 
planlægges projekter af fælles interesse. Derfor bør der også tages hensyn til 
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distributionsledninger, som er forbundet med transmissionsledninger, der anerkendes som 
"projekter af fælles interesse", når der træffes beslutning om støtteberettigede 
infrastrukturprojekter. Dette er navnlig vigtigt, når der etableres "transmissionsmotorveje" til 
transport af el fra store projekter for vedvarende energi til forbrugsområderne, da der skal 
etableres "afkørselsveje" til distributionsnet for at nå målet.

Ændringsforslag 680
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) luftledninger til 
højspændingstransmission, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 220 
kV, og nedgravede og undersøiske 
transmissionsledninger, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 150 
kV

a) luftledninger til 
højspændingstransmission, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 220 
kV, og nedgravede og undersøiske 
transmissionsledninger, såfremt de er 
konstrueret til en spænding på mindst 150 
kV, inklusive mellem- og 
lavspændingsledninger, der er konstrueret 
til en spænding på 10 kV eller derover, 
der er tilsluttet disse luftledninger til 
højspændingstransmission eller 
transmissionsledninger

Or. nl

Ændringsforslag 681
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) faciliteter til oplagring af elektricitet, der 
anvendes til permanent eller midlertidig 
oplagring i infrastruktur over eller under 
jorden eller i geologiske formationer, 
forudsat at der er en direkte forbindelse til 
højspændings- transmissionslinjer 
konstrueret til en spænding på mindst 110 

c) faciliteter til oplagring af elektricitet, der 
anvendes til permanent eller midlertidig 
oplagring i infrastruktur over eller under 
jorden eller i geologiske formationer
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kV

Or. nl

Ændringsforslag 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) faciliteter til oplagring af elektricitet, der 
anvendes til permanent eller midlertidig 
oplagring i infrastruktur over eller under 
jorden eller i geologiske formationer, 
forudsat at der er en direkte forbindelse til 
højspændings- transmissionslinjer 
konstrueret til en spænding på mindst 110 
kV

c) faciliteter til oplagring af elektricitet, der 
anvendes til permanent eller midlertidig 
oplagring i infrastruktur over eller under 
jorden eller i geologiske formationer

Or. en

Begrundelse

Distributionssystemoperatørernes bør også støttes i forbindelse med etableringen af 
intelligente forsyningsnet. Anvendelsesområdet for intelligente forsyningsnet skal derfor 
udvides til at omfatte lavspændingsnet, hvor der i øjeblikket kan høstes de største fordele af 
etableringen af sådanne net, og hvor det største antal forbrugere og små, privatejede 
elproduktionsfaciliteter er forbundet. Desuden kan distributionssystemoperatørerne spille en 
afgørende rolle i integrationen af el fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 683
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellemspænding), beregnet til tovejs 

e) alt udstyr eller anlæg i tilknytning til 
intelligente forsyningsnet, på alle 
spændingsniveauer, beregnet til tovejs 
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digital kommunikation i realtid eller tæt på 
realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

digital kommunikation i realtid eller tæt på 
realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 684
Bernd Lange

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellemspænding), beregnet til tovejs 
digital kommunikation i realtid eller tæt på 
realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

e) alt udstyr eller anlæg af relevans for 
intelligente net og beregnet til tovejs 
digital kommunikation i realtid eller tæt på 
realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

Or. de

Ændringsforslag 685
Kathleen Van Brempt
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Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau
(mellemspænding), beregnet til tovejs 
digital kommunikation i realtid eller tæt på 
realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau, 
beregnet til tovejs digital kommunikation i 
realtid eller tæt på realtid, interaktiv og 
intelligent overvågning og styring af 
elproduktion, -transmission, -distribution 
og -forbrug i et elnet med henblik på at 
udvikle et net, som effektivt integrerer 
adfærden og handlingerne hos 
netforbundne brugere – producenter, 
forbrugere og dem, der er begge dele – for 
at sikre et økonomisk effektivt og 
bæredygtigt elsystem med lave tab, høj 
kvalitet, forsyningssikkerhed og sikkerhed

Or. nl

Ændringsforslag 686
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellemspænding), beregnet til tovejs 
digital kommunikation i realtid eller tæt på 
realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellem- og lavspænding), beregnet til 
tovejs digital kommunikation i realtid eller 
tæt på realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed
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Or. en

Begrundelse

Kriterierne for udvælgelse af intelligente forsyningsnetprojekter skal fastsættes på en ikke-
diskriminerende måde.

Ændringsforslag 687
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellemspænding), beregnet til tovejs 
digital kommunikation i realtid eller tæt på 
realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellem- og lavspænding), beregnet til 
tovejs digital kommunikation i realtid eller 
tæt på realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 688
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellemspænding), beregnet til tovejs 
digital kommunikation i realtid eller tæt på 

e) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellem- og lavspænding), beregnet til 
tovejs digital kommunikation i realtid eller 
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realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

tæt på realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af elproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i et 
elnet med henblik på at udvikle et net, som 
effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

Or. fr

Ændringsforslag 689
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) infrastruktur i tilknytning til 
elforsyning til el- eller hybridkøretøjer

Or. ro

Ændringsforslag 690
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) havnefaciliteter til forsyning af 
fartøjer i dok med el produceret i land i 
stedet for el produceret om bord ved hjælp 
af deres egne motorer

Or. ro
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Ændringsforslag 691
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) modtagelses-, oplagrings-, forgasnings-
eller trykfaldsfaciliteter til flydende 
naturgas (LNG) eller komprimeret naturgas 
(CNG)

c) modtagelses-, oplagrings-, transport-, 
forgasnings- eller trykfaldsfaciliteter til 
flydende naturgas (LNG) eller 
komprimeret naturgas (CNG)

Or. en

Ændringsforslag 692
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) alt udstyr eller anlæg, både på 
transmissions- og distributionsniveau 
(mellemspænding), beregnet til tovejs 
digital kommunikation i realtid eller tæt 
på realtid, interaktiv og intelligent 
overvågning og styring af gasproduktion, 
-transmission, -distribution og -forbrug i 
et gasnet med henblik på at udvikle et net, 
som effektivt integrerer adfærden og 
handlingerne hos netforbundne brugere –
producenter, forbrugere og dem, der er 
begge dele – for at sikre et økonomisk 
effektivt og bæredygtigt gassystem med 
lave tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed 
og sikkerhed

Or. fr

Begrundelse

Der er ligeledes den fordel ved intelligente gasnet, at vedvarende energikilder kan integreres 
i dem, og at de gør nettet endnu mere fleksibelt og effektivt.



AM\900619DA.doc 33/120 PE488.000v01-00

DA

Ændringsforslag 693
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Olie: udgår
a) rørledninger til transport af råolie
b) pumpestationer og lagerfaciliteter, der 
er nødvendige for driften af rørledninger 
til råolie
c) alt udstyr eller anlæg, der er væsentlige 
for, at det pågældende system kan fungere 
tilfredsstillende, sikkert og effektivt, 
herunder beskyttelses-, overvågnings- og 
kontrolsystemer og udstyr til dobbeltrettet 
drift

Or. en

Ændringsforslag 694
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rørledninger til transport af råolie a) rørledninger til transport af råolie til 
raffinaderier

Or. en

Ændringsforslag 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
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Bilag II – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Investeringsbehovet for gas- og elektricitetsinfrastruktur er enormt frem til 2020 og derefter, 
og berettiger derfor ikke en separat tildeling af støtte til CCS-transportinfrastruktur og -
oplagringsinfrastruktur inden for rammerne af denne forordning. Forordningen bør forblive 
fokuseret for at sikre, at der opnås resultater på nøgleområderne el og gas.

Ændringsforslag 696
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag II – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 697
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. nl

Begrundelse

Taget i betragtning, at den økonomiske og kommercielle levedygtighed af CO2-opsamling og -
lagring endnu ikke kendes, og at der ikke forventes en kommerciel udrulning før 2020, bør der 
i denne forordning ikke afsættes finansiel støtte hertil. Der er allerede sørget for finansiel 
støtte til undersøgelse af mulighederne for CO2-opsamling og -lagring via andre europæiske 
kanaler.

Ændringsforslag 699
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anlæg til fortætning og bufferlagring af 
kuldioxid med henblik på videre transport. 
Dette omfatter ikke infrastruktur i en 
geologisk formation, der anvendes til 
geologisk lagring af kuldioxid i henhold 
til direktiv 2009/31/EF, samt tilhørende 
anlæg på jordoverfladen og 
injektionsanlæg.

b) anlæg til fortætning og lagring af 
kuldioxid med henblik på videre transport. 

Or. en
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Ændringsforslag 700
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, som har 
fremsendt et projekt, der potentielt er 
berettiget til udvælgelse, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet. Andre relevante 
interesseparter, herunder organisationer, 
der repræsenterer berørte producenter og 
forbrugere, og miljøorganisationer, skal 
have observatørstatus og kunne deltage i 
møderne i de regionale grupper for at 
opnå en bredere social accept af 
processen i tilknytning til et projekt af 
fælles interesse og den efterfølgende 
gennemførelse af projekter af fælles 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 701
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Et fuldt medlemskab af regionale grupper for relevante interesseparter forekommer at være 
en vigtig succesfaktor for projektet, da det tillader dem at tage del i hele processen fra de 
tidlige faser, hvilket letter risikovurderingsfasen.

Ændringsforslag 702
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 

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

artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet og de relevante 
interesseparter på regionalt plan, 
herunder producenter, 
distributionssystemoperatører og 
forbrugere.

Or. en

Begrundelse

Et fuldt medlemskab af regionale grupper for relevante interesseparter ser ud til at være en 
vigtig succesfaktor for projekterne: på den ene side giver det dem mulighed for at tage del i 
hele processen fra de tidlige faser, hvilket letter risikovurderingsfasen; på den anden side 
giver det adgang til regionale gruppemedlemmer, til deres ekspertise og feedback om 
erfaringer med lignende projekter (samtidig med at kommercielt følsomme oplysningers 
fortrolighed bevares).

Ændringsforslag 703
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 705
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold 
til deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 

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

regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

Or. fr

Ændringsforslag 706
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 715/2009, de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, som har 
indsendt et projekt, der potentielt er 
berettiget til udvælgelse, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for gas.

De nationale reguleringsmyndigheders og 
agenturets deltagelse i de regionale 
grupper må ikke bringe realiseringen af 
deres mål og udøvelsen af deres pligter i 
henhold til denne forordning eller i 
henhold til artikel 36 og 37 i direktiv 
2009/72/EF og artikel 40 og 41 i direktiv 
2009/73/EF eller i henhold til forordning 
(EF) nr. 713/2009 i fare.

Or. en
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Ændringsforslag 707
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som for bilag III, punkt 1.

Ændringsforslag 708
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 

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

nationale reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører i henhold til 
deres forpligtelse til at samarbejde på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 7 i direktiv 2009/73/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 715/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for gas og relevante interesseparter på 
regionalt plan, herunder producenter, 
distributionssystemoperatører og 
forbrugere.

Or. en

Begrundelse

Et fuldt medlemskab af regionale grupper for relevante interesseparter ser ud til at være en 
vigtig succesfaktor for projekterne: på den ene side giver det dem mulighed for at tage del i 
hele processen fra de tidlige faser, hvilket letter risikovurderingsfasen; på den anden side 
giver det adgang til regionale gruppemedlemmer, til deres ekspertise og feedback om 
erfaringer med lignende projekter (samtidig med at kommercielt følsomme oplysningers 
fortrolighed bevares).

Ændringsforslag 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 710
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 711
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de



PE488.000v01-00 46/120 AM\900619DA.doc

DA

Ændringsforslag 712
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 713
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Et fuldt medlemskab af regionale grupper for relevante interesseparter ser ud til at være en 
vigtig succesfaktor for projekterne: på den ene side giver det dem mulighed for at tage del i 
hele processen fra de tidlige faser, hvilket letter risikovurderingsfasen; på den anden side 
giver det adgang til regionale gruppemedlemmer, til deres ekspertise og feedback om 
erfaringer med lignende projekter (samtidig med at kommercielt følsomme oplysningers 
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fortrolighed bevares).

Ændringsforslag 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 715
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projektiværksættere og agenturet har 
samme rettigheder som gruppens 
medlemmer, men har ikke stemmeret og 
må kun deltage som observatører i den 
endelige vedtagelse af den foreslåede liste 
til indsendelse i henhold til artikel 3, stk. 
4.

Or. en

Ændringsforslag 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner
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Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Der nedsættes subregionale grupper i 
overensstemmelse med de underkategorier 
af korridorer, der er fastsat i punkt 5 i
bilag I. De enkelte subregionale grupper 
er underlagt de allerede eksisterende 
regionale initiativer inden for el og gas.

Or. en

Begrundelse

Andre projektiværksættere end transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører bør ikke deltage i de processer, som de regionale grupper 
deltager i, da de har en interesse i deres egne potentielle projekter. Desuden vil antallet af 
deltagere kunne blive mærkbart højere, hvilket vil påvirke effektiviteten af arbejdet i de 
regionale grupper.

Ændringsforslag 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Hver gruppe tilrettelægger sit arbejde i 
overensstemmelse med den regionale 
samarbejdsindsats i henhold til artikel 6 i 
direktiv 2009/72/EF, artikel 7 i direktiv 
2009/73/EF, artikel 12 i forordning (EF) 
nr. 714/2009 og artikel 12 i forordning 
(EF) nr. 715/2009 og andre eksisterende 
regionale samarbejdsstrukturer.

2) Hver gruppe tilrettelægger sit arbejde i 
overensstemmelse med den regionale 
samarbejdsindsats i henhold til artikel 6 i
direktiv 2009/72/EF, artikel 7 i direktiv 
2009/73/EF, artikel 12 i forordning (EF) 
nr. 714/2009 og artikel 12 i forordning 
(EF) nr. 715/2009 og andre eksisterende 
regionale samarbejdsstrukturer som f.eks. 
de aktuelle regionale initiativer på el- og 
gasområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 718
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Hver gruppe tilrettelægger sit arbejde i 
overensstemmelse med den regionale 
samarbejdsindsats i henhold til artikel 6 i 
direktiv 2009/72/EF, artikel 7 i direktiv 
2009/73/EF, artikel 12 i forordning (EF) 
nr. 714/2009 og artikel 12 i forordning 
(EF) nr. 715/2009 og andre eksisterende 
regionale samarbejdsstrukturer.

2) Hver gruppe tilrettelægger sit arbejde i 
overensstemmelse med den regionale 
samarbejdsindsats i henhold til artikel 6 i 
direktiv 2009/72/EF, artikel 7 i direktiv 
2009/73/EF, artikel 12 i forordning (EF) 
nr. 714/2009 og artikel 12 i forordning 
(EF) nr. 715/2009 og andre eksisterende 
regionale samarbejdsstrukturer som f.eks. 
de aktuelle regionale initiativer på el- og 
gasområdet..

Or. en

Begrundelse

Det regionale samarbejde bør være i overensstemmelse med de aktuelle regionale initiativer 
på el- og gasområdet.

Ændringsforslag 719
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Hver gruppe kan med henblik på 
gennemførelse af de relevante prioriteter i 
bilag I, invitere repræsentanter for de 
nationale myndigheder, 
reguleringsmyndigheder, 
projektiværksættere, der potentielt er 
berettigede til projektudvælgelse som et 
projekt af fælles interesse, og 
transmissionssystemoperatører fra EU-
kandidatlandene og de potentielle 
kandidatlande, landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde og Den 
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institutioner og organer og de lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, samt lande, med hvilke 
Den Europæiske Union har etableret et 
specifikt energisamarbejde.

Europæiske Frihandelssammenslutning, 
repræsentanter fra energifællesskabets 
institutioner og organer og de lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, samt lande, med hvilke 
Den Europæiske Union har etableret et 
specifikt energisamarbejde. Beslutningen 
om at invitere repræsentanter for 
tredjelande skal være konsensusbaseret.

Or. en

Ændringsforslag 720
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Et fuldt medlemskab af regionale grupper for relevante interesseparter ser ud til at være en 
vigtig succesfaktor for projekterne: på den ene side giver det dem mulighed for at tage del i 
hele processen fra de tidlige faser, hvilket letter risikovurderingsfasen; på den anden side 
giver det adgang til regionale gruppemedlemmer, til deres ekspertise og feedback om 
erfaringer med lignende projekter (samtidig med at kommercielt følsomme oplysningers 
fortrolighed bevares).

Ændringsforslag 721
Yannick Jadot
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 722
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) I forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende listen
over forslag til projekter af fælles 
interesse søger de enkelte regionale 
grupper udelukkende at opnå konsensus 
blandt de medlemsstater, der er direkte 
involveret i projekterne.

Or. en

Ændringsforslag 723
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag III – Del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Hver enkelt gruppe offentliggør 
dagsorden for og referat af sine møder på 
den gennemsigtighedsplatform for 
infrastruktur, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 17.

Or. en

Begrundelse

Af gennemsigtighedshensyn og for at forbedre den samfundsmæssige accept af processen med 
projekter af fælles interesse og den efterfølgende gennemførelse af projekterne er det vigtigt, 
at offentligheden og andre interesseparter forstår, hvornår de regionale grupper vil træffe 
hvilke beslutninger og resultatet af disse.

Ændringsforslag 724
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) De medlemsstater, der ikke er 
involveret i det projekt, der drøftes, har 
ikke ret til at blokere medtagelsen af 
projektet på listen over forslag til 
projekter af fælles interesse.

Or. en

Ændringsforslag 725
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) Hver enkelt gruppe offentliggør sine 
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interne regler og en ajourført liste over 
medlemmerne og gør dem lettilgængelige 
til enhver tid. Hver enkelt gruppe 
offentliggør ligeledes regelmæssigt 
ajourførte oplysninger om, hvordan dens 
arbejde skrider frem, og om dens endelige 
konklusioner og beslutninger og gør dem 
lettilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 726
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag III – Del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Hver enkelt gruppe offentliggør sine 
interne regler og en ajourført liste over 
medlemmerne og gør dem lettilgængelige 
til enhver tid. Hver enkelt gruppe 
offentliggør ligeledes regelmæssigt 
ajourførte oplysninger om, hvordan dens 
arbejde skrider frem, og om dens endelige 
konklusioner og beslutninger og gør dem 
lettilgængelige.

Or. en

Begrundelse

De regionale gruppers forvaltningsregler bør være klare, præcise og offentligt tilgængelige 
for at sikre, at kravet om en gennemsigtig proces overholdes. Af samme grund skal 
oplysninger om de regionale gruppers arbejde også være lettilgængelige og offentlige: Alle 
interesseparter skal til enhver tid kunne få kendskab til, hvordan et projekt skrider frem. Rent 
praktisk og for at bevare fortroligheden af følsomme oplysninger og for at håndtere 
potentielle interessekonflikter forekommer det yderst anbefalelsesværdigt at nedsætte en 
undergruppe for at bevare fortroligheden.

Ændringsforslag 727
Pavel Poc

Forslag til forordning
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Bilag III – Del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Hver enkelt gruppe offentliggør sine 
interne regler og en ajourført liste over 
medlemmerne og gør dem lettilgængelige 
til enhver tid. Hver enkelt gruppe 
offentliggør ligeledes regelmæssigt 
ajourførte oplysninger om, hvordan dens 
arbejde skrider frem, og om dens endelige 
konklusioner og beslutninger og gør dem 
lettilgængelige.

Or. en

Begrundelse

De regionale gruppers forvaltningsregler bør være klare, præcise og offentligt tilgængelige 
for at sikre, at kravet om en gennemsigtig proces overholdes på dette niveau. Af samme grund 
skal oplysninger om, hvordan de regionale gruppers arbejde skrider frem, også være 
lettilgængelige og offentlige: Alle interesseparter skal til enhver tid kunne få kendskab til, 
hvordan et projekt skrider frem.

Ændringsforslag 728
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til 
medlemmerne af den pågældende gruppe, 
herunder en vurdering af projektet(-erne) 
for så vidt angår bidraget til 
gennemførelse af prioriteterne i bilag I, 
hvorvidt kriterierne er artikel 6 er opfyldt, 
og alle andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.

1) Kommissionen lancerer i sin egenskab 
af formand for de regionale grupper en 
indkaldelse af forslag til projekter af 
fælles interesse, hvori den opfordrer 
projektiværksættere til at foreslå de 
projekter, der skal identificeres som 
projekter af fælles interesse.
Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til den 
pågældende gruppe som anført i 
indkaldelsen af forslag, herunder den 
individuelle cost-benefit-analyse i 
tilknytning til projektet i 
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overensstemmelse med artikel 12, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 729
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til 
medlemmerne af den pågældende gruppe, 
herunder en vurdering af projektet(-erne) 
for så vidt angår bidraget til gennemførelse 
af prioriteterne i bilag I, hvorvidt 
kriterierne er artikel 6 er opfyldt, og alle 
andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.

1) Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til 
medlemmerne af den pågældende gruppe, 
herunder en vurdering af projektet(-erne) 
for så vidt angår bidraget til gennemførelse 
af målene med de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -
områder i bilag I, en evaluering af,
hvorvidt kriterierne er artikel 4 er opfyldt, 
og alle andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.
Projektiværksættere fremsender en 
projektspecifik cost-benefit-analyse i 
overensstemmelse med metoden i artikel 
12.

Or. en

Ændringsforslag 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til 
medlemmerne af den pågældende gruppe, 
herunder en vurdering af projektet(-erne) 

1) Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til 
medlemmerne af den pågældende gruppe, 
herunder en vurdering af projektet(-erne) 
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for så vidt angår bidraget til gennemførelse 
af prioriteterne i bilag I, hvorvidt 
kriterierne er artikel 6 er opfyldt, og alle 
andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.

for så vidt angår bidraget til gennemførelse 
af prioriteterne i bilag I, hvorvidt 
kriterierne er artikel 4 er opfyldt, og alle 
andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.
Projektiværksættere fremsender en 
projektspecifik cost-benefit-analyse i 
overensstemmelse med metoden i artikel 
12.

Or. en

Ændringsforslag 731
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til 
medlemmerne af den pågældende gruppe, 
herunder en vurdering af projektet(-erne) 
for så vidt angår bidraget til gennemførelse 
af prioriteterne i bilag I, hvorvidt 
kriterierne er artikel 6 er opfyldt, og alle 
andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.

1) Hver projektiværksætter indgiver en 
ansøgning om at få udvalgt et projekt som 
et projekt af fælles interesse til 
medlemmerne af den pågældende gruppe, 
herunder en vurdering af projektet(-erne) 
for så vidt angår bidraget til gennemførelse 
af prioriteterne i bilag I, hvorvidt 
kriterierne er artikel 4 er opfyldt, og alle 
andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.

Or. en

Begrundelse

Fejl i teksten.

Ændringsforslag 732
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkelt potentiel projektiværksætter 
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kan til den pågældende regionale gruppe 
fremsende en vurdering af sit projekt med 
hensyn til bidraget til gennemførelse af 
prioriteterne i bilag I og opfyldelse af de 
relevante kriterier i artikel 4, bilag II og 
bilag III. Den regionale gruppe afgiver 
inden for en frist på 6 måneder en 
begrundet udtalelse om projekternes 
egnethed som projekter af fælles 
interesse.

Or. en

Begrundelse

Alle tænkelige projekter, der lever op til kriterierne for projekter af fælles interesse, skal tages 
behørigt i betragtning.

Ændringsforslag 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foreslåede projekter for 
elektricitetstransmission, der afvises i de 
kategorier, der er nævnt i bilag II, punkt 
1, litra a)-b), skal på forslag af de 
relevante interesseparter kunne 
gennemgås mere indgående og behandles 
af de pågældende grupper, hvis de som 
minimum opfylder kriterierne i artikel 4, 
stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), samt bilag 
II, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 734
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
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Bilag III – Del 2 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) For projekter, der om omfattet af 
kategori 1 og 2 i bilag II, sikrer de 
nationale reguleringsmyndigheder en 
konsekvent anvendelse af 
bedømmelseskriterierne og af cost-
benefit-analysen og foreslår ændringer, 
hvor det måtte være nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Forordningen sikrer allerede konsekvens i den regionale gruppe. Ingen yderligere eller 
dobbelt evaluering/bedømmelse bør medtages.

Ændringsforslag 735
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Alle modtagere har tavshedspligt om 
kommercielt følsomme oplysninger.

2) I retningslinjerne skal der tages hensyn 
til mulige interessekonflikter i grupperne, 
og der skal åbnes mulighed for 
nedsættelse af undergrupper, når det er 
nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

De regionale gruppers forvaltningsregler bør være klare, præcise og offentligt tilgængelige 
for at sikre, at kravet om en gennemsigtig proces overholdes. Af samme grund skal 
oplysninger om de regionale gruppers arbejde også være lettilgængelige og offentlige: Alle 
interesseparter skal til enhver tid kunne få kendskab til, hvordan et projekt skrider frem. Rent 
praktisk og for at bevare fortroligheden af følsomme oplysninger og for at håndtere 
potentielle interessekonflikter forekommer det yderst anbefalelsesværdigt at nedsætte en 
undergruppe for at bevare fortroligheden.
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Ændringsforslag 736
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

TYNDP-processen skal være åben og fleksibel i forhold til at indarbejde de projekter af fælles 
interesse, som foreslås af de regionale grupper.

Ændringsforslag 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Foreslåede eltransmissionsprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 1, 
litra a), b) og d), i bilag II skal blive en 
integrerende del af de relevante regionale 
investeringsplaner i henhold til artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og af den
ti-årige netudviklingsplan for elektricitet, 
som er udarbejdet af ENTSO'en for 
elektricitet i henhold til artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 714/2009.

Or. en



PE488.000v01-00 60/120 AM\900619DA.doc

DA

Begrundelse

Det er ikke kun TYNDP-projekter, der skal kunne udvælges som projekter af fælles interesse. 
Der bør søges overensstemmelse med artikel 3, stk. 7, og fortolkningen af artikel 3, stk. 7, bør 
have forrang, hvorfor projekter af fælles interesse bør medtages i TYNDP-planerne og de 
regionale planer, når de er blevet betegnet som projekter af fælles interesse.

Ændringsforslag 738
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Foreslåede eltransmissions- og 
oplagringsprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), i bilag 
II skal integreres i de relevante regionale 
investeringsplaner i henhold til artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og den ti-
årige netudviklingsplan for elektricitet, 
som er udarbejdet af ENTSO'en for 
elektricitet i henhold til artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 714/2009.

Or. da

Begrundelse

Projekter til optagelse på Kommissionens PCI-liste skal ikke kun være begrænset til TYNDP-
projekter. Der er for nuværende uklarhed i forordningen om dette, og fortolkningen af artikel 
3 (7), bør gøres entydig igennem hele forordningen. Flere lande er ikke med i ENTSO 
samarbejdet, hvorfor der bør være fokus på at tiltrække ikke-TSO initierede projekter til PCI 
listen, så længe de opfylder kriterierne.

Ændringsforslag 739
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

der er omfattet af kategorierne i punkt 1, 
litra a), b) og d), i bilag II skal blive en 
integrerende del af de relevante regionale 
investeringsplaner i henhold til artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og af den 
ti-årige netudviklingsplan for elektricitet, 
som er udarbejdet af ENTSO'en for 
elektricitet i henhold til artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 714/2009.

Or. en

Ændringsforslag 740
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Foreslåede eltransmissions- og 
oplagringsprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), i bilag 
II skal enten være del af den seneste 
foreliggende ti-årige netudviklingsplan for 
elektricitet, som er udarbejdet af 
ENTSO'en for elektricitet i henhold til 
artikel 8 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
eller opfylde kriterierne, som er anført i 
artikel 4, punkt 1, artikel 4, punkt 2a), og 
bilag II, punkt 1..

Or. en

Begrundelse

En PCI-udvælgelse baseret udelukkende på TYNDP-planer vil ikke indarbejde alle de 
projekter, der er behov for til gennemførelsen af de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer, og skal suppleres med yderligere projekter. Desuden står 
projekter, der ikke er omfattet af TYNDP/PCI-listen, over for større finansiel risiko, som er 
kunstigt skabt af den blotte tilstedeværelse af en sådan liste, og som derved forvrider 
markedet.
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Ændringsforslag 741
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Hvad angår procedurer til bestemmelse af PCI'er, fastsættes det i artikel 3, at det er regionale 
grupper, der skal påtage sig denne opgave og udarbejde forslag, som derefter kommenteres af
ACER og derefter vedtages af Kommissionen. Men af bilag III fremgår det, at alle projekter 
skal være en del af den seneste foreliggende ti-årige netudviklingsplan. Her bør man enten 
udtage lager – eller man skulle sikre, at PSK-projekter også medtages i den ti-årige 
netudviklingsplan

Ændringsforslag 742
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår



AM\900619DA.doc 63/120 PE488.000v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

TYNDP-processen skal være åben og fleksibel i forhold til at indarbejde de projekter af fælles 
interesse, som foreslås af de regionale grupper.

Ændringsforslag 743
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4) Foreslåede gastransmissions- og 
oplagringsprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1a) til d) i bilag II, 
skal enten være del af den seneste 
foreliggende ti-årige netudviklingsplan for 
gas, som er udarbejdet af ENTSO'en for 
gas i henhold til artikel 8 i forordning (EF) 
nr. 715/2009, eller opfylde kriterierne, 
som er anført i artikel 4, punkt 1, artikel 
4, punkt 2b), og bilag II, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

En PCI-udvælgelse baseret udelukkende på TYNDP-planerne vil ikke indarbejde alle de 
projekter, der er behov for til gennemførelsen af de prioriterede strategiske 
energiinfrastrukturkorridorer, og skal suppleres med yderligere projekter. Desuden står 
projekter, der ikke er omfattet af TYNDP/PCI-listen, over for større finansiel risiko, som er 
kunstigt skabt af den blotte tilstedeværelse af en sådan liste, og som derved forvrider 
markedet.

Ændringsforslag 744
Niki Tzavela

Forslag til forordning



PE488.000v01-00 64/120 AM\900619DA.doc

DA

Bilag III – Del 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

TYNDP er stadig på vej mod et omfattende overblik over alle relevante gas- og 
elektricitetsprojekter.

Ændringsforslag 745
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\900619DA.doc 65/120 PE488.000v01-00

DA

Ændringsforslag 746
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Investeringsbehovet for gas- og elektricitetsinfrastruktur er enormt frem til 2020 og derefter 
og berettiger derfor ikke en separat tildeling af støtte til CCS-transport- og 
oplagringsinfrastruktur inden for rammerne af denne forordning. Forordningen bør fortsat 
fokusere på, at der opnås resultater på nøgleområder som el og gas.

Ændringsforslag 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 749
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Foreslåede 
kuldioxidtransportprojekter, der er 
omfattet af kategorien i punkt 4 i bilag II, 
skal fremlægges som led i en plan for 
udviklingen af grænseoverskridende 
infrastruktur til transport og lagring af 

udgår
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kuldioxid, der er udarbejdet af flere end to 
medlemsstater, og skal forelægges 
Kommissionen af de berørte 
medlemsstater eller af enheder, der er 
udpeget af de pågældende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 750
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Foreslåede 
kuldioxidtransportprojekter, der er 
omfattet af kategorien i punkt 4 i bilag II, 
skal fremlægges som led i en plan for 
udviklingen af grænseoverskridende 
infrastruktur til transport og lagring af 

udgår
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kuldioxid, der er udarbejdet af flere end to 
medlemsstater, og skal forelægges 
Kommissionen af de berørte 
medlemsstater eller af enheder, der er 
udpeget af de pågældende medlemsstater.

Or. nl

Begrundelse

Taget i betragtning, at den økonomiske og kommercielle levedygtighed af CO2-opsamling og -
lagring endnu ikke kendes, og at der ikke forventes en kommerciel udrulning før 2020, bør der 
i denne forordning ikke afsættes finansiel støtte hertil. Der er allerede sørget for finansiel 
støtte til undersøgelse af mulighederne for CO2-opsamling og -lagring via andre europæiske 
kanaler.

Ændringsforslag 752
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5) Foreslåede kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorien i punkt 4 i 
bilag II, skal fremlægges som led i en plan 
for udviklingen af grænseoverskridende 
infrastruktur til transport og lagring af 
kuldioxid, der er udarbejdet af flere end to 
medlemsstater, og skal forelægges 
Kommissionen af de berørte medlemsstater 
eller af enheder, der er udpeget af de 
pågældende medlemsstater. Vedtagelsen af 
den endelige regionalliste i gruppen og 
styregruppen på højt plan (HLSG) bør ske 
ved konsensus. Ingen medlemsstater i den 
regionale gruppe, for hvem projektet har 
betydelig indvirkning, navnlig på driften 
af dens energiinfrastruktur og dens indre 
marked eller dens forsyningssikkerhed, 
må derfor være kommet med 
ufordelagtige udtalelser om de projekter, 
der er omfattet af listen. I så fald skal 
udtalelsen være motiveret og baseret 
hovedsageligt på Agenturets udtalelse 
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eller Kommissionens evaluering af olie-
og kuldioxidtransportprojekterne.

Or. en

Ændringsforslag 753
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 754
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag III – Del 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Ved evalueringen af foreslåede el- og 
gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II, skal hver gruppe, med 
forbehold af bestemmelserne i punkt 4, 
tage hensyn til den analyse, der er 
foretaget i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 12, stk. 7, for 
foreslåede el- og gasprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 

6) Ved evalueringen af foreslåede el- og 
gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II, skal hver gruppe, med 
forbehold af bestemmelserne i punkt 4, 
tage hensyn til resultaterne af den
afsluttede cost-benefit-analyse.
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til d), og punkt 2, i bilag II, i de seneste 
foreliggende ti-årige netudviklingsplaner 
for gas og elektricitet, som er udarbejdet 
af ENTSO'erne for elektricitet og gas i
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og (EF) nr. 715/2009.

Or. en

Begrundelse

PCI'er, der ikke er omfattet af den seneste TYNDP, bør ligeledes være vedlagt en cost-benefit-
analyse.

Ændringsforslag 755
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) eltransmission: projektet ændrer nettets 
overførselskapacitet ved den pågældende 
medlemsstats grænse med en eller flere 
andre medlemsstater eller i andre 
relevante tværsnit af samme 
transmissionskorridor med mindst 500 
MW i forhold til en situation uden 
ibrugtagning af projektet

a) eltransmission: projektet burde have en 
installeret produktionskapacitet på mindst 
250 MW og en årlig minimumsproduktion 
på gennemsnitligt 400 GWh på basis af 
den foreslåede drift af anlægget, som vil 
blive verificeret i løbet af de første tre 
driftsår

Or. es

Begrundelse

Det kan være fornuftigt at øge overførselskapaciteten med 500 MW, hvis et 
grænseoverskridende projekt skal opnå PCI-status, men dette er et meget højt niveau for 
interne projekter i en enkelt medlemsstat. Det forhindrer i virkeligheden interne projekter i at 
opnå PCI-status og bør fastsættes til et lavere niveau.

Ændringsforslag 756
Paul Rübig

Forslag til forordning
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Bilag IV – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) eltransmission: projektet ændrer nettets 
overførselskapacitet ved den pågældende 
medlemsstats grænse med en eller flere 
andre medlemsstater eller i andre relevante 
tværsnit af samme transmissionskorridor 
med mindst 500 MW i forhold til en 
situation uden ibrugtagning af projektet

a) eltransmission: projektet ændrer nettets 
overførselskapacitet ved den pågældende 
medlemsstats grænse med en eller flere 
andre medlemsstater eller i andre relevante 
tværsnit af samme transmissionskorridor 
med mindst 500 MW eller 20 % i forhold 
til en situation uden ibrugtagning af 
projektet

Or. de

Begrundelse

Den absolutte tærskel for elektricitetstransmissionsprojekter bør suppleres med en relativ 
tærskel, så mindre projekter kan opnå PCI-status.

Ændringsforslag 757
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eloplagring: projektet tilvejebringer 
lagerkapacitet, der muliggør en årlig 
netto-elproduktion på mindst 500 GWh

b) eloplagring: projektet har en installeret 
kapacitet på mindst 100 megawatt (100 
MW)

Or. en

Ændringsforslag 758
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eloplagring: projektet tilvejebringer 
lagerkapacitet, der muliggør en årlig 

b) eloplagring: projektet tilvejebringer 
lagerkapacitet på mindst 100 GWh
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netto-elproduktion på mindst 500 GWh

Or. de

Begrundelse

I bilag IV anerkendes det dog i princippet, at eloplagring kan være projekter af fælles 
interesse, men dog ikke, hvis lageret muliggør en årlig nettostrømproduktion på 500 GWh. 
For det første er kriteriet "normalkapacitet“, som den nuværende formulering vedrører, ikke 
afgørende i forbindelse med pumpelagerkraftværker. Faktisk måles et pumpelagerkraftværks 
bidrag til stabiliteten i nettet på den installerede turbine- og pumpeeffekt. For det andet er 
den valgte værdi på 500 GWh for høj.

Ændringsforslag 759
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at levere 
direkte eller indirekte til mindst to 
medlemsstater eller på at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

Or. en

Begrundelse

Denne sætning er ikke nødvendig, fordi alle projekter for gasoplagring eller for 
flydende/komprimeret naturgas kan levere til to eller flere medlemsstater, så længe der er den 
fornødne sammenkoblingskapacitet mellem medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 760
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
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Bilag IV – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at levere 
direkte eller indirekte til mindst to 
medlemsstater eller på at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

Or. en

Begrundelse

Denne sætning er ikke nødvendig, fordi projekter for gasoplagring eller for 
flydende/komprimeret naturgas kan levere til to eller flere medlemsstater, så længe der er den 
fornødne sammenkoblingskapacitet mellem medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 761
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at levere 
direkte eller indirekte til mindst to 
medlemsstater eller på at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

Or. en

Ændringsforslag 762
Paul Rübig

Forslag til forordning
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Bilag IV – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at levere 
direkte eller indirekte til mindst to 
medlemsstater eller på at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

d) gasoplagring eller flydende/komprimeret 
naturgas: projektet har til formål at levere 
direkte eller indirekte til mindst to 
medlemsstater eller på at opfylde 
infrastrukturstandarden (N-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010, inklusive lagerfaciliteter, der er 
tilsluttet distributionsnet

Or. de

Begrundelse

Da lagerfaciliteter kan være tilsluttet distributionsnettet, men stadig være påkrævet for at 
sørge for leveringssikkerhed og fleksibilitet, bør de kunne godkendes til PCI-status.

Ændringsforslag 763
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

e) intelligente elnet: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres. Intelligente gasnet: Projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 1 
bar. Det involverer transmissions- og 
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distributionssystemoperatører fra mindst 
to medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger gas eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 500 GWh/år.

Or. fr

Begrundelse

Der er ligeledes den fordel ved intelligente gasnet, at vedvarende energikilder kan integreres 
i dem, og at de gør nettet endnu mere fleksibelt og effektivt.

Ændringsforslag 764
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst 
to medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til alle spændingsniveauer. 
Det involverer samarbejdende 
projektmedarbejdere fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf, ved projektets bidrag, mindst 20 % 
kommer til at stamme fra vedvarende 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for intelligente forsyningsnet skal derfor udvides til lavspændingsnet, 
hvor der i øjeblikket kan høstes de største fordele af etableringen, og hvor det største antal 
forbrugere og små elproduktionsfaciliteter er forbundet. Grænseoverskridende samarbejde 
tilskynder til tilegnelse af knowhow, især hvis udstyr, teknologi og tjenesteydere er omfattet 
heraf.
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Ændringsforslag 765
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

e) intelligente net: projektet kan
dimensioneres til alle spændingsniveauer. 
Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 10 000
brugere, der producerer eller forbruger el 
eller begge dele i et forbrugsområde på 
mindst 100 GWh/år, hvoraf mindst 20 %, 
via input til projektet, stammer fra 
vedvarende energikilder, som ikke 
umiddelbart kan reguleres.

Or. nl

Ændringsforslag 766
Bernd Lange

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til udstyr og anlæg på alle 
spændingsniveauer konstrueret til en 
spænding på mindst 10 kV. Det involverer 
transmissions- og/eller
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 10 000
brugere, der producerer eller forbruger el 
eller begge dele i et forbrugsområde på 
mindst 100 GWh/år, hvoraf mindst 20 % 
stammer fra vedvarende ressourcer, som 
ikke umiddelbart kan reguleres.
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reguleres.

Or. de

Ændringsforslag 767
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj-, mellem- og 
lavspændingsudstyr og -anlæg som 
defineret i de gældende europæiske 
standarder. Det involverer transmissions-
og distributionssystemoperatører fra mindst 
to medlemsstater, som dækker mindst 
50 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 150 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres, og/eller fra fordelte ressourcer.

Or. fr

Ændringsforslag 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj-, mellem- og 
lavspændingsudstyr og -anlæg som 
defineret i de relevante europæiske 
standarder. Det involverer transmissions-
og distributionssystemoperatører fra mindst 
to medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
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forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

Or. en

Ændringsforslag 769
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj- og 
mellemspændingsudstyr og -anlæg 
konstrueret til en spænding på mindst 10 
kV. Det involverer transmissions- og 
distributionssystemoperatører fra mindst to 
medlemsstater, som dækker mindst 
100 000 brugere, der producerer eller 
forbruger el eller begge dele i et 
forbrugsområde på mindst 300 GWh/år, 
hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan 
reguleres.

e) intelligente net: projektet er 
dimensioneret til høj-, mellem- og 
lavspændingsudstyr og -anlæg som 
defineret i de relevante europæiske 
standarder. Det involverer transmissions-
og distributionssystemoperatører, som 
dækker mindst 100 000 brugere, der 
producerer eller forbruger el eller begge 
dele i et forbrugsområde på mindst 300 
GWh/år, hvoraf mindst 20 % stammer fra 
ressourcer, som ikke umiddelbart kan
reguleres.

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for udvælgelse af intelligente forsyningsnetprojekter skal fastsættes på en ikke-
diskriminerende måde. Den kendsgerning, at der anvendes lavere nominelle 
spændingsniveauer for mellemspænding i nogle EU-lande, skal respekteres. Henvisningen til 
"mindst to medlemsstater" er selvmodsigende, da punkt 1 i bilag IV vedrører projekter "med 
betydelige grænseoverskridende virkninger (...) på en medlemsstats område".

Ændringsforslag 770
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Bilag IV – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) det skal hjælpe med til at sikre 
energisolidaritet mellem medlemsstaterne 
i forbindelse med midlertidig eller 
permanent energimangel i en af dem

Or. ro

Ændringsforslag 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for grænseoverskridende projekter at 
beregne virkningen for nettets 
overførselskapacitet i begge retninger, målt 
i mængde elektricitet (MW) eller - for 
projekter med betydelig 
grænseoverskridende virkning - at beregne 
virkningen for nettets overførselskapacitet 
ved grænsen mellem de relevante 
medlemsstater, mellem de relevante 
medlemsstater og tredjelande eller i de 
relevante medlemsstater og for 
balanceringen af udbud og efterspørgsel og 
netdriften i de relevante medlemsstater

– for grænseoverskridende projekter at 
beregne virkningen for nettets 
overførselskapacitet i begge retninger, målt 
i mængde elektricitet (MW) og deres 
bidrag til at nå minimumskapaciteten på 
10 %, som er godkendt af Det Europæiske 
Råd, eller - for projekter med betydelig 
grænseoverskridende virkning - at beregne 
virkningen for nettets overførselskapacitet 
ved grænsen mellem de relevante 
medlemsstater, mellem de relevante 
medlemsstater og tredjelande eller i de 
relevante medlemsstater og for 
balanceringen af udbud og efterspørgsel og 
netdriften i de relevante medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 772
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning



PE488.000v01-00 80/120 AM\900619DA.doc

DA

Bilag IV – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) interoperabilitet og sikker drift af 
systemet måles i overensstemmelse med 
den analyse, der blev foretaget i den 
seneste foreliggende ti-årige 
netudviklingsplan for elektricitet, herunder 
navnlig ved at vurdere projektets virkning 
på det loss-of-load-sandsynligheden i det 
analyseområde, der er fastlagt i punkt 10 i 
bilag V, med hensyn til tilstrækkelig 
produktions- og transmissionskapacitet i et 
sæt karakteristiske belastningsperioder, 
under hensyntagen til forventede ændringer 
i klimarelaterede ekstreme 
vejrbegivenheder og deres indvirkning på 
infrastrukturens modstandsdygtighed.

c) interoperabilitet og sikker drift af 
systemet måles i overensstemmelse med 
den analyse, der blev foretaget i den 
seneste foreliggende ti-årige 
netudviklingsplan for elektricitet, herunder 
navnlig ved at vurdere projektets virkning 
på det loss-of-load-sandsynligheden i det 
analyseområde, der er fastlagt i punkt 10 i 
bilag V, med hensyn til tilstrækkelig 
produktions- og transmissionskapacitet i et 
sæt karakteristiske belastningsperioder, 
under hensyntagen til forventede ændringer 
i klimarelaterede ekstreme 
vejrbegivenheder og deres indvirkning på 
infrastrukturens modstandsdygtighed, og 
med behørig opmærksomhed på, hvorvidt 
der findes uafhængige og pålidelige tilsyn 
med drift og service af systemet.

Or. en

Ændringsforslag 773
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) interoperabilitet og sikker drift af 
systemet måles i overensstemmelse med 
den analyse, der blev foretaget i den 
seneste foreliggende ti-årige 
netudviklingsplan for elektricitet, herunder 
navnlig ved at vurdere projektets virkning 
på det loss-of-load-sandsynligheden i det 
analyseområde, der er fastlagt i punkt 10 i 
bilag V, med hensyn til tilstrækkelig 
produktions- og transmissionskapacitet i et 
sæt karakteristiske belastningsperioder, 
under hensyntagen til forventede ændringer 
i klimarelaterede ekstreme 

c) interoperabilitet og sikker drift af 
systemet måles i overensstemmelse med 
den analyse, der blev foretaget i den 
seneste foreliggende ti-årige 
netudviklingsplan for elektricitet, herunder 
navnlig ved at vurdere projektets virkning 
på det loss-of-load-sandsynligheden i det 
analyseområde, der er fastlagt i punkt 10 i 
bilag V, med hensyn til tilstrækkelig 
produktions- og transmissionskapacitet i et 
sæt karakteristiske belastningsperioder, 
under hensyntagen til forventede ændringer 
i ekstreme vejrbegivenheder og deres 
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vejrbegivenheder og deres indvirkning på 
infrastrukturens modstandsdygtighed.

indvirkning på infrastrukturens 
modstandsdygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 774
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det skal hjælpe med til at sikre 
energisolidaritet mellem medlemsstaterne 
i forbindelse med midlertidig eller 
permanent energimangel i en af dem

Or. ro

Ændringsforslag 775
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 2 – afsnit 1 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Målingen af disse kriterier baseres kun 
på scenarier, der fuldt ud tager hensyn til 
målene i direktiv 2009/28/EC, anden 
relevant unionslovgivning og de 
langsigtede politiske mål i energikøreplan 
2050. Afvigelse herfra kræver skriftligt 
samtykke af både Agenturet og 
Kommissionen, og dette samtykke skal 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 776
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) graden af bæredygtighed: Dette 
kriterium måles ved at vurdere 
reduktionen af drivhusgasemissionerne 
og miljøvirkningerne af elektricitetsnettets 
infrastruktur.

Or. en

Begrundelse

For at skabe sammenhæng i anvendelsen af kriterierne blandt projektkategorierne bør graden 
af bæredygtighed anføres i alle og ikke kun i én af projektkategorierne, og definitionen af 
kriterierne bør være identiske.

Ændringsforslag 777
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) tilskynde til afskaffelse af eksisterende 
energiøer

Or. es

Begrundelse

Dette er af afgørende betydning for opnåelse af forordningens integrationsmål.

Ændringsforslag 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
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Bilag IV – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrence måles på grundlag af 
diversificeringsgraden, herunder lettere 
adgang til nationale forsyningskilder, 
hvorved der successivt tages hensyn til 
diversificeringen af energikilder, 
leverandører og ruter og virkningen af ny 
kapacitet på HHI-indekset beregnet på 
kapacitetsniveauet for det analyseområde, 
der er fastlagt i punkt 10 i bilag V.

b) konkurrence måles på grundlag af 
diversificeringsgraden, undtagen på 
unionsniveau, men med lettere adgang til 
nationale forsyningskilder, hvorved der 
successivt tages hensyn til 
diversificeringen af energikilder, 
leverandører og ruter og virkningen af ny 
kapacitet på HHI-indekset beregnet på 
kapacitetsniveauet for det analyseområde, 
der er fastlagt i punkt 10 i bilag V.

Or. en

Ændringsforslag 779
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrence måles på grundlag af 
diversificeringsgraden, herunder lettere 
adgang til nationale forsyningskilder, 
hvorved der successivt tages hensyn til 
diversificeringen af energikilder, 
leverandører og ruter og virkningen af ny 
kapacitet på HHI-indekset beregnet på 
kapacitetsniveauet for det analyseområde, 
der er fastlagt i punkt 10 i bilag V.

b) konkurrence måles på grundlag af 
diversificeringsgraden, herunder lettere 
adgang til nationale forsyningskilder, mens 
der også tages hensyn til diversificeringen 
af energikilder, leverandører og ruter og 
virkningen af ny kapacitet på HHI-indekset 
beregnet på kapacitetsniveauet for det 
analyseområde, der er fastlagt i punkt 10 i 
bilag V.

Or. en

Begrundelse

Ændringer foreslået for at gøre sproget gennemskueligt.

Ændringsforslag 780
Teresa Riera Madurell
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Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrence måles på grundlag af 
diversificeringsgraden, herunder lettere 
adgang til nationale forsyningskilder, 
hvorved der successivt tages hensyn til 
diversificeringen af energikilder, 
leverandører og ruter og virkningen af ny 
kapacitet på HHI-indekset beregnet på 
kapacitetsniveauet for det analyseområde, 
der er fastlagt i punkt 10 i bilag V.

b) konkurrence måles på grundlag af 
diversificeringsgraden på unionsniveau, 
herunder lettere adgang til nationale 
forsyningskilder, hvorved der successivt
tages hensyn til diversificeringen af 
energikilder, leverandører og ruter og 
virkningen af ny kapacitet på HHI-indekset 
beregnet på kapacitetsniveauet for det 
analyseområde, der er fastlagt i punkt 10 i 
bilag V.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at beholde det europæiske perspektiv.

Ændringsforslag 781
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) bæredygtighed måles som et projekts 
bidrag til at reducere emissioner i 
overensstemmelse med 2020-målene og 
lavemissionskøreplan 2050 og til backup 
af elproduktion fra vedvarende energikilder 
eller el-til-gas-koncepter og 
biogastransport under hensyntagen til 
forventede ændringer i klimaforhold.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råd har godkendt EU's mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 
80-95 % inden 2050, hvilket vil kræve en energisektor med en CO2-udledning på stort set nul. 
Al ny infrastruktur, hvortil der ydes EU-finansiering, skal understøtte de nuværende bindende 
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2020-mål vedrørende drivhusgasser og vedvarende energi og være i overensstemmelse med 
2050-målene om en køreplan for en økonomi med lave kulstofemissioner.

Ændringsforslag 782
Pavel Poc

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) bæredygtighed måles som et projekts 
bidrag til at reducere emissioner i 
overensstemmelse med 2020-målene og 
lavemissionskøreplan 2050 og til backup 
af elproduktion fra vedvarende energikilder 
eller el-til-gas-koncepter og 
biogastransport under hensyntagen til 
forventede ændringer i klimaforhold.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råd har godkendt EU's mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 
80-95 % inden 2050, hvilket vil kræve en energisektor med en CO2-udledning på stort set nul. 
Al ny infrastruktur, hvortil der ydes EU-finansiering, skal understøtte de nuværende bindende 
2020-mål vedrørende drivhusgasser og vedvarende energi og være i overensstemmelse med 
2050-målene om en køreplan for en økonomi med lave kulstofemissioner.

Ændringsforslag 783
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Miljøindvirkningen tilføjes for at sikre et minimum af sammenhæng med 
bæredygtighedskriterierne i andre projektkategorier.

Ændringsforslag 784
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 785
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) det skal hjælpe med til at sikre 
energisolidaritet mellem medlemsstaterne 
i forbindelse med midlertidig eller 
permanent energimangel i en af dem.

Or. ro
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Ændringsforslag 786
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) graden af bæredygtighed: Dette 
kriterium måles ved at vurdere reduktionen 
af drivhusgasemissionerne og 
miljøvirkningerne af elektricitetsnettets 
infrastruktur

a) graden af bæredygtighed: Dette 
kriterium måles ved at vurdere reduktionen
af drivhusgasemissionerne og 
overensstemmelsen med 2020-målene og 
lavemissionskøreplan 2050 og 
miljøvirkningerne af elektricitetsnettets 
infrastruktur

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råd har godkendt EU's mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 
80-95 % inden 2050, hvilket vil kræve en energisektor med en CO2-udledning på stort set nul. 
Al ny infrastruktur, hvortil der ydes EU-finansiering, skal understøtte de nuværende bindende 
2020-mål vedrørende drivhusgasser og vedvarende energi og være i overensstemmelse med 
2050-målene om en køreplan for en økonomi med lave kulstofemissioner.

Ændringsforslag 787
Pavel Poc

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) graden af bæredygtighed: Dette 
kriterium måles ved at vurdere reduktionen 
af drivhusgasemissionerne og 
miljøvirkningerne af elektricitetsnettets 
infrastruktur

a) graden af bæredygtighed: Dette 
kriterium måles ved at vurdere reduktionen 
af drivhusgasemissionerne og 
overensstemmelsen med 2020-målene og 
lavemissionskøreplan 2050 og 
miljøvirkningerne af elektricitetsnettets 
infrastruktur

Or. en
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Begrundelse

Det Europæiske Råd har godkendt EU's mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 
80-95 % inden 2050, hvilket vil kræve en energisektor med en CO2-udledning på stort set nul. 
Al ny infrastruktur, hvortil der ydes EU-finansiering, skal understøtte de nuværende bindende 
2020-mål vedrørende drivhusgasser og vedvarende energi og være i overensstemmelse med 
2050-målene om en køreplan for en økonomi med lave kulstofemissioner.

Ændringsforslag 788
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 4 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tilpasning af betydeligt flere 
anvendelsesområder for elektricitet med 
lav kulstofemission, som f.eks. elbiler, 
gennem avancerede tekniske og 
markedsmæssige løsninger

Or. ro

Ændringsforslag 789
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 4 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) det skal hjælpe med til at sikre 
energisolidaritet mellem medlemsstaterne 
i forbindelse med midlertidig eller 
permanent energimangel i en af dem

Or. ro

Ændringsforslag 790
Gaston Franco
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Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a 1) For projekter, som er omfattet af 
intelligente gasnet, evalueres hver 
funktion i forhold til følgende kriterier:
a) graden af bæredygtighed: Dette 
kriterium måles ved at vurdere 
reduktionen af drivhusgasemissionerne 
og miljøvirkningerne af gasnettets 
infrastruktur
b) transmissions- og distributionsnettenes 
forbindelseskapacitet med sigte på at 
bringe gas fra og til brugere: Dette 
kriterium måles ved at anslå den 
installerede kapacitet af distribuerede 
energikilder i distributionsnet, den 
maksimale tilladelige tilførsel af gas uden 
risiko for overbelastning af 
transmissionsnettet og energien fra 
vedvarende energikilder, som ikke 
udnyttes på grund af risiko for 
overbelastning eller sikkerhedsrisici
c) netforbindelser og adgang til alle 
kategorier af netbrugere: Dette kriterium 
evalueres ved at vurdere de metoder, der 
anvendes til at beregne gebyrer og takster, 
samt deres struktur, for producenter, 
forbrugere og dem, der er begge dele, og 
den operationelle fleksibilitet, der er til 
rådighed til en eventuel dynamisk 
balancering af gas i nettet
d) forsyningssikkerhed og -kvalitet: Dette 
kriterium vurderes ved at vurdere andelen 
af gas fra vedvarende energikilder, 
gassystemets stabilitet, afbrydelsers 
varighed og hyppighed pr. kunde, 
herunder klimarelaterede afbrydelser
e)effektivitet og servicekvalitet i 
gasforsyningen og netdriften: Dette 
kriterium bedømmes ved at vurdere 
tabene i transmissions- og 
distributionsnettene, forholdet mellem 
mindste og største efterspørgsel efter gas 



PE488.000v01-00 90/120 AM\900619DA.doc

DA

inden for en fastlagt tidsperiode, 
efterspørgselssidens deltagelse på 
gasmarkederne og i energieffektive 
foranstaltninger, den procentvise 
udnyttelse (dvs. gennemsnitlig belastning) 
af gasnetkomponenter, rådighed over 
netkomponenter (i forbindelse med 
planlagt og ikke-planlagt vedligeholdelse) 
og dettes indvirkning på nettets 
præstationer, og den faktiske disponible 
netkapacitet i forhold til normalværdien

Or. fr

Ændringsforslag 791
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) graden af bæredygtighed: Dette 
kriterium måles ved at vurdere 
reduktionen af drivhusgasemissionerne 
og miljøvirkningerne af 
olietransportinfrastrukturen

Or. en

Ændringsforslag 792
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Alle cost-benefit-analyser skal tage højde for infrastrukturens fulde tekniske levetid og de 
sandsynlige ændringer i energisektoren i denne periode som følge af lavemissionsmålene.

Ændringsforslag 793
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Eftersom den tekniske levetid for energiinfrastrukturprojekter, navnlig eltransmissionsnet, 
kan være over 40 år, er der behov for et langtidsperspektiv i denne analyse. Desuden er den 
længere tidshorisont nødvendig, da analysen omfatter de krævede langsigtede, politiske EU-
mål.

Ændringsforslag 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Metoderne baseres på et fælles 
inputdatasæt, der repræsenterer EU's el- og 
gassystemer i år n+5 (n+10, n+15 og

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

n+30 og n+40, hvor n er det år, hvor 
analysen foretages. Datasættet skal mindst 
omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 795
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 
brændselstype (biomasse, geotermisk 
varme, vandkraft, olie, gas, kernekraft, fast 
brændsel, vind, solcelleenergi, koncentreret 
solenergi, andre vedvarende 
energiteknologier) og deres geografiske 
beliggenhed, brændstofpriser (herunder for 
biomasse, kul, gas og olie), 
kuldioxidpriser, sammensætningen af 
transmissions- og eventuelt 
distributionsnettet, og dets udvikling under 
hensyntagen til al væsentlig ny produktion 
(herunder kapacitet til opsamling af 
kuldioxid), oplagrings- og 
transmissionsprojekter, for hvilke der er 
truffet en endelig beslutning, og som 
forventes ibrugtaget inden udgangen af år 
n+5

a) For elektricitet scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 
brændselstype (biomasse, geotermisk 
varme, vandkraft, olie, gas, kernekraft, fast 
brændsel, vind, solcelleenergi, koncentreret 
solenergi, andre vedvarende 
energiteknologier) og deres geografiske 
beliggenhed, brændstofpriser og 
brændværdier (herunder for biomasse, kul, 
brunkul, gas, olie og relevante 
olieprodukter), kuldioxidpriser, grund- og 
spidsbelastningspriser for elektricitet, 
sammensætningen af transmissions- og 
eventuelt distributionsnettet, og dets 
udvikling under hensyntagen til al 
væsentlig ny produktion (herunder 
kapacitet til opsamling af kuldioxid), 
oplagrings- og transmissionsprojekter, for 
hvilke der er truffet en endelig beslutning, 
og som forventes ibrugtaget inden 
udgangen af år n+5

Or. en

Ændringsforslag 796
Sabine Wils

Forslag til forordning
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Bilag V – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 
brændselstype (biomasse, geotermisk 
varme, vandkraft, olie, gas, kernekraft, fast 
brændsel, vind, solcelleenergi, koncentreret 
solenergi, andre vedvarende 
energiteknologier) og deres geografiske 
beliggenhed, brændstofpriser (herunder for 
biomasse, kul, gas og olie), 
kuldioxidpriser, sammensætningen af 
transmissions- og eventuelt 
distributionsnettet, og dets udvikling under 
hensyntagen til al væsentlig ny produktion
(herunder kapacitet til opsamling af 
kuldioxid), oplagrings- og 
transmissionsprojekter, for hvilke der er 
truffet en endelig beslutning, og som 
forventes ibrugtaget inden udgangen af år 
n+5

a) For elektricitet: scenarier for 
efterspørgslen, produktionskapaciteter efter 
brændselstype (biomasse, geotermisk 
varme, vandkraft, olie, gas, kernekraft, fast 
brændsel, vind, solcelleenergi, koncentreret 
solenergi, andre vedvarende 
energiteknologier) og deres geografiske 
beliggenhed, brændstofpriser (herunder for 
biomasse, kul, gas og olie), 
kuldioxidpriser, sammensætningen af 
transmissions- og eventuelt 
distributionsnettet, og dets udvikling under 
hensyntagen til al væsentlig ny produktion, 
oplagrings- og transmissionsprojekter, for 
hvilke der er truffet en endelig beslutning, 
og som forventes ibrugtaget inden 
udgangen af år n+5

Or. de

Ændringsforslag 797
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) For gas: scenarier for efterspørgslen, 
importen, brændstofpriser, priser og 
brændværdier (herunder for kul, brunkul, 
gas, olie og relevante olieprodukter), 
kuldioxidpriser, grund- og 
spidsbelastningspriser for elektricitet, 
sammensætningen af transmissionsnettet
og dets udvikling under hensyntagen til 
mulig udvikling af skifergas i Europa og 
alle nye projekter, for hvilke der er truffet 
en endelig beslutning, og som forventes 
ibrugtaget inden udgangen af år n+5
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Or. en

Ændringsforslag 798
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen og Det Europæiske Råds 
mål på 80-95 % reduktion i EU's 
drivhusgasemissioner under 1990-
niveauet senest i 2050. De datasæt, der 
benyttes for henholdsvis el og gas, skal 
være forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råd har godkendt EU's mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 
80-95 % inden 2050, hvilket vil kræve en energisektor med en CO2-emission på stort set nul. 
Det er vigtigt, at de datasæt, der anvendes til cost-benefit-analysen, afspejler EU's energi- og 
klimamål og er i overensstemmelse med Kommissionens 2050-energikøreplan.

Ændringsforslag 799
Pavel Poc

Forslag til forordning
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Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen og skal afspejle EU's 
energi- og klimamål, som bl.a. er 
bekræftet i konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råd har godkendt EU's mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 
80-95 % inden 2050, hvilket vil kræve en energisektor med en CO2-emission på stort set nul. 
Det er vigtigt, at de datasæt, der anvendes til cost-benefit-analysen, afspejler EU's energi- og 
klimamål og er i overensstemmelse med Kommissionens 2050-energikøreplan.

Ændringsforslag 800
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes, efter at 
Agenturet formelt har hørt 



PE488.000v01-00 96/120 AM\900619DA.doc

DA

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør være gennemsigtighed: Alle interesseparter bør have mulighed for at bidrage til en 
markedsanalyse vedrørende cost-benefit-metoden og ikke kun de organisationer, der 
repræsenterer dem, eftersom det er almindelig praksis, at Kommissionen, Agenturet og 
ENTSO'er gennemfører offentlige høringer.

Ændringsforslag 801
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes, efter at 
Agenturet formelt har hørt 
medlemsstaterne og alle relevante 
interesseparter. Kommissionen og 
Agenturet sikrer adgang til de nødvendige 
kommercielle oplysninger fra tredjeparter, 
når dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som i ændringsforslag til artikel 12, punkt 2.
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Ændringsforslag 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet offentliggøres og 
udarbejdes efter formelt at have hørt 
medlemsstaterne og alle relevante 
interesseparter. Kommissionen og 
Agenturet sikrer adgang til de nødvendige 
kommercielle oplysninger fra tredjeparter, 
når dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at sikre fuld gennemsigtighed i PCI-udvælgelsesprocessen, herunder offentligt 
tilgængelige datasæt for cost-benefit-analyser, og passende repræsentation af interesseparter 
i de regionale grupper.

Ændringsforslag 803
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
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organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

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

Or. en

Ændringsforslag 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og de 
organisationer, som repræsenterer alle 
relevante interesseparter. Kommissionen 
og Agenturet sikrer adgang til de 
nødvendige kommercielle oplysninger fra 
tredjeparter, når dette er relevant.

2) Datasættet skal afspejle EU-lovgivning 
og national lovgivning, som er gældende 
på analysedatoen. De datasæt, der benyttes 
for henholdsvis el og gas, skal være 
forenelige, navnlig med hensyn til 
antagelser om priser og mængder i hvert 
marked. Datasættet udarbejdes efter 
formelt at have hørt medlemsstaterne og 
alle relevante interesseparter. 
Kommissionen og Agenturet sikrer adgang 
til de nødvendige kommercielle 
oplysninger fra tredjeparter, når dette er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vedligeholdelsesudgifter i projektets 
tekniske levetid og eventuelle nedluknings-
og affaldsbehandlingsomkostninger. 
Metoden skal give retningslinjer for den 
kalkulationsrente, der skal anvendes til 
beregningerne. Omkostningerne bør 
godkendes ud fra et 
sammenligningsgrundlag for at vurdere, 
om de er afholdt effektivt. Hver gang en 
projektadministrator præsenterer 
omkostninger, der afviger fra 
sammenligningsgrundlaget, skal de 
begrundes over for den ansvarlige 
nationale forvaltningsmyndighed eller 
Agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 806
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5) Ved cost-benefit-analysen tages der 
mindst hensyn til følgende omkostninger: 
kapitaludgifter, drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter i projektets 
tekniske levetid og eventuelle nedluknings-
og affaldsbehandlingsomkostninger. 
Metoden skal give retningslinjer for den
kalkulationsrente, der skal anvendes til 
beregningerne. I cost-benefit-analysen 
tages der hensyn til små og 
energiisolerede medlemsstater med et 
begrænset antal netbrugere, hvor 
markedet ikke er i stand til at 
selvfinansiere projekterne af fælles 
interesse.

Or. en
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Begrundelse

Den konkurrencemæssige ulempe for små og isolerede medlemsstater bør reflekteres i cost-
benefit-analysen.

Ændringsforslag 807
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 808
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 809
Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I cost-benefit-analysen skal der også 
tages højde for de fordele, der opnås ved 
en fremskyndet projektgennemførelse på 
grund af en teknologisk neutral 
godkendelsesprocedure, nemlig ved at 
overveje brugen af alle de teknologiske 
muligheder, som er anført i bilag II, 
punkt 1a), eller en kombination deraf, 
selv om disse kan betyde højere 
investeringsomkostninger i starten.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at cost-benefit-analysen tager højde for alle aspekter af 
projektet og især de fordele, der opnås ved en hurtigere gennemførelse af projektet, som kan 
kompensere for højere startinvesteringsomkostninger, såsom delvis etablering af elledninger 
under jorden.

Ændringsforslag 810
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) For eltransmission og -oplagring skal 
cost-benefit-analysen mindst tage hensyn 
til påvirkningen af de indikatorer, der er 
fastlagt i bilag III. I overensstemmelse med 

6) For eltransmission og -oplagring skal 
cost-benefit-analysen mindst tage hensyn 
til påvirkningen af de indikatorer, der er 
fastlagt i bilag III. I overensstemmelse med 
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de metoder, der er anvendt ved 
udarbejdelse af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan for elektricitet, skal 
analysen desuden især tage hensyn til 
virkningerne på projektet af følgende:

de metoder, der er anvendt ved 
udarbejdelse af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan for elektricitet, skal 
analysen desuden især tage hensyn til 
virkningerne på projektet af følgende tillige 
med fordelene ved fremskyndet 
projektgennemførelse, som udligner 
trængselsomkostninger på nettet på grund 
af udnyttelse af alle teknologimuligheder, 
der er anført i bilag II 1a) eller en 
kombination deraf:

Or. en

Ændringsforslag 811
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) For eltransmission og -oplagring skal 
cost-benefit-analysen mindst tage hensyn 
til påvirkningen af de indikatorer, der er 
fastlagt i bilag III. I overensstemmelse 
med de metoder, der er anvendt ved 
udarbejdelse af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan for elektricitet, skal 
analysen desuden især tage hensyn til 
virkningerne på projektet af følgende:

6) For eltransmission og -oplagring skal 
cost-benefit-analysen mindst tage hensyn 
til påvirkningen af de indikatorer, der er 
fastlagt i bilag IV. I overensstemmelse med 
de metoder, der er anvendt ved 
udarbejdelse af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan for elektricitet, skal 
analysen desuden især tage hensyn til 
virkningerne på projektet af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 812
Pavel Poc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) overbelastning i elnettet
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Or. en

Begrundelse

Samme kriterier som for gasprojekter (7.e), som hænger direkte sammen med sikkerhed og 
forsyning. 

Ændringsforslag 813
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) overbelastning i gasnettet

Or. en

Ændringsforslag 814
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) For gas skal cost-benefit-analysen 
mindst tage hensyn til resultaterne af 
markedsanalysen, f.eks. virkningerne af 
"open season"-udbud, virkningerne på 
indikatorerne i bilag III og følgende:

7) For gas skal cost-benefit-analysen 
mindst tage hensyn til resultaterne af 
virkningerne på indikatorerne i bilag III og 
følgende:

Or. en

Begrundelse

I analysen af forholdet mellem omkostninger og fordele ved projektet bør der tages højde for, 
hvorvidt projektet er gennemførligt ud fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt synspunkt.

Ændringsforslag 815
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sandsynlighed for og mængde af ikke-
leveret energi og øget forsyningssikkerhed 
og -kvalitet

c) sandsynlighed for og mængde af ikke-
leveret energi og øget forsyningssikkerhed 
og -kvalitet og forsyningskilder

Or. en

Ændringsforslag 816
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sandsynlighed for og mængde af ikke-
leveret energi og øget forsyningssikkerhed 
og -kvalitet

c) sandsynlighed for og mængde af ikke-
leveret energi og øget forsyningssikkerhed 
og -kvalitet på unionsniveau

Or. en

Ændringsforslag 817
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrag til integrationen af forskellige 
gasmarkedområder

d) bidrag til integrationen af forskellige 
gasmarkedområder og ophævelse af 
ugunstigt stillede øregioners isolation

Or. en

Ændringsforslag 818
Teresa Riera Madurell
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Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bidrag til en mere afbalanceret 
forsyning af de forskellige 
tilslutningssteder til det europæiske 
gasnet og maksimering af de allerede 
eksisterende importfaciliteter

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle tilslutningssteder identificeres og bidrager til en afbalanceret måde at 
forsyne Europa med gas på. Hvis dette opnås, kan Europa undgå situationer såsom 
overdreven afhængighed af gas fra visse lande. Alle tilslutningssteder har deres særlige 
forhold og kan bidrage til at bringe gas ind i Europa fra forskellige oprindelseskilder og ad 
forskellige ruter. De infrastrukturer, der allerede er etableret, bør maksimeres til deres fulde 
potentiale.

Ændringsforslag 819
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Den detaljerede metode, der anvendes til 
at tage hensyn til de indikatorer, der er 
omhandlet i punkt 6 til 8, skal udarbejdes 
efter formelt at have hørt de organisationer, 
der repræsenterer alle relevante 
interesseparter.

9) Den detaljerede metode, der anvendes til 
at tage hensyn til de indikatorer, der er 
omhandlet i punkt 6 til 8, skal udarbejdes 
efter formelt at have hørt de organisationer, 
der repræsenterer alle relevante 
interesseparter, navnlig alle 
gasinfrastrukturoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
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Bilag V – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Den detaljerede metode, der anvendes til 
at tage hensyn til de indikatorer, der er 
omhandlet i punkt 6 til 8, skal udarbejdes 
efter formelt at have hørt de organisationer, 
der repræsenterer alle relevante 
interesseparter.

9) Den detaljerede metode, der anvendes til 
at tage hensyn til de indikatorer, der skal 
udarbejdes efter formelt at have hørt de 
organisationer, der repræsenterer alle 
relevante interesseparter, som forudset i 
artikel 12.

Or. en

Ændringsforslag 821
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Metoden skal fastlægge, hvilken 
analyse der skal udføres, ud fra de 
relevante inputdatasæt ved at beregne
resultaterne af kriteriefunktionen med og 
uden hvert projekt. Analysen skal 
identificere medlemsstater, for hvilke 
projektet har positiv nettovirkning 
(begunstigede), og de medlemsstater, for 
hvilke projektet har negativ nettovirkning 
(omkostningsbærere). Hver cost-benefit-
analyse skal omfatte følsomhedsanalyser 
for inputdatasættet, ibrugtagningsdatoen 
for forskellige projekter i samme 
analyseområde og andre relevante 
parametre.

11) Metoden skal fastlægge, hvilken 
analyse der skal udføres, ud fra de 
relevante inputdatasæt ved at vurdere
resultaterne af en multikriterieanalyse med 
og uden hvert projekt. Analysen skal 
identificere medlemsstater, for hvilke 
projektet har positiv nettovirkning 
(begunstigede), og de medlemsstater, for 
hvilke projektet har negativ nettovirkning 
(omkostningsbærere). Hver cost-benefit-
analyse skal omfatte følsomhedsanalyser 
for inputdatasættet, ibrugtagningsdatoen 
for forskellige projekter i samme 
analyseområde og andre relevante 
parametre.

Or. fr

Begrundelse

Ud over cost-benefit-kriterierne kan der i analysen også eventuelt inddrages andre og mere 
kvalitative kriterier som vejledning for den beslutning, der tages (f.eks. offentlighedens 
opfattelse af miljøpåvirkningen eller sandsynligheden for, at der indtræder en alvorlig og 
undtagelsesvis begivenhed).
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Ændringsforslag 822
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Metoden skal fastlægge, hvilken 
analyse der skal udføres, ud fra de 
relevante inputdatasæt ved at beregne 
resultaterne af kriteriefunktionen med og 
uden hvert projekt. Analysen skal 
identificere medlemsstater, for hvilke 
projektet har positiv nettovirkning 
(begunstigede), og de medlemsstater, for 
hvilke projektet har negativ nettovirkning 
(omkostningsbærere). Hver cost-benefit-
analyse skal omfatte følsomhedsanalyser 
for inputdatasættet, ibrugtagningsdatoen 
for forskellige projekter i samme 
analyseområde og andre relevante 
parametre.

11) Metoden skal fastlægge, hvilken 
analyse der skal udføres, ud fra de 
relevante inputdatasæt ved at beregne 
resultaterne af kriteriefunktionen med og 
uden hvert projekt Analysen skal 
identificere medlemsstater, for hvilke 
projektet har positiv nettovirkning 
(begunstigede), og de medlemsstater, for 
hvilke projektet har negativ nettovirkning 
(omkostningsbærere) Hver cost-benefit-
analyse skal omfatte følsomhedsanalyser 
for inputdatasættet, ibrugtagningsdatoen 
for forskellige projekter i samme 
analyseområde og andre relevante 
parametre tillige med en risikovurdering.

Or. en

Ændringsforslag 823
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 

12) Operatørerne for transmission, 
underjordisk oplagring, terminal til 
flydende naturgas (LNG) og distribution
udveksler de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af 
metoderne, herunder relevante net- og 
markedsmodeller. Enhver transmissions-
eller distributionssystemoperatør, som 
indsamler oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
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de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, og modellen skal give mulighed for 
en fuldstændig vurdering af økonomiske, 
sociale og miljømæssige virkninger,
herunder navnlig eksterne omkostninger 
såsom omkostninger i forbindelse med 
drivhusgasemissioner og konventionelle 
luftforurenende emissioner eller 
forsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 824
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 

12) Transmissions-, distributions-, lager-
og LNG-terminalsystemoperatører 
udveksler de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af 
metoderne, herunder relevante net- og 
markedsmodeller. Enhver transmissions-
eller distributionssystemoperatør, som 
indsamler oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 



AM\900619DA.doc 109/120 PE488.000v01-00

DA

omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 825
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

12) Operatørerne for transmission, 
underjordisk oplagring, terminal til 
flydende naturgas (LNG) og distribution
udveksler de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af 
metoderne, herunder relevante net- og 
markedsmodeller. Enhver transmissions-
eller distributionssystemoperatør, som 
indsamler oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 826
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

12) Operatørerne for transmission, 
underjordisk oplagring, terminal til 
flydende naturgas (LNG) og distribution
udveksler de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af 
metoderne, herunder relevante net- og 
markedsmodeller. Enhver transmissions-
eller distributionssystemoperatør, som 
indsamler oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 827
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Transmissions- og 12) Transmissions- og 
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distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal give 
mulighed for en fuldstændig vurdering af 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20, n+30 og n+40, og modellen 
skal indeholde en fuldstændig vurdering af 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Eftersom den tekniske levetid for energiinfrastrukturprojekter, navnlig eltransmissionsnet, 
kan være over 40 år, er der behov for et langtidsperspektiv i denne analyse. Desuden er den 
længere tidshorisont nødvendig, da analysen omfatter de krævede langsigtede, politiske EU-
mål.

Ændringsforslag 828
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 

12) Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne udveksler 
de oplysninger, der er nødvendige for 
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udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20 og n+30, og modellen skal 
give mulighed for en fuldstændig vurdering 
af økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkninger, herunder navnlig eksterne 
omkostninger såsom omkostninger i 
forbindelse med drivhusgasemissioner og 
konventionelle luftforurenende emissioner 
eller forsyningssikkerhed.

udarbejdelsen af metoderne, herunder 
relevante net- og markedsmodeller. Enhver 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, som indsamler 
oplysninger på vegne af andre 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatører informerer 
de deltagende transmissions- og 
distributionssystemoperatører om 
resultaterne af dataindsamlingen. For den 
fælles model for el- og gasmarkeder og net, 
der er beskrevet i artikel 12, stk. 8, skal de i 
punkt 1 omhandlede data omfatte årene 
n+10, n+20, n+30 og n+40 og modellen 
skal give mulighed for en fuldstændig 
vurdering af økonomiske, sociale og 
miljømæssige virkninger, herunder navnlig 
eksterne omkostninger såsom 
omkostninger i forbindelse med 
drivhusgasemissioner og konventionelle 
luftforurenende emissioner eller 
forsyningssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Alle cost-benefit-analyser skal tage højde for infrastrukturens fulde tekniske levetid og de 
sandsynlige ændringer i energisektoren i denne periode som følge af lavemissionsmålene.

Ændringsforslag 829
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) For at fastsætte den foreslåede 
metodologi skal ENTSO'en for elektricitet 
og ENTSO'en for gas foretage en 
omfattende høring af den brugergruppe, 
der repræsenterer de relevante 
interessentorganisationer. Brugergruppen 
mødes mindst to gange, inden ENTSO'en 
for elektricitet og ENTSO'en for gas 
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forelægger deres metoder for Agenturet 
og Kommissionen, som fastsat i artikel 12, 
stk. 2. Alle organisationer har ret til 
udpege to medlemmer til brugergruppen 
Proceduren for og resultaterne af 
møderne offentliggøres for at garantere 
fuld gennemskuelighed.

Or. en

Ændringsforslag 830
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en oversigt over beslutningsprocessen, 
herunder nationale netudviklingsplaner, 
tiårig netudviklingsplan, udpegning til 
projekt af fælles interesse i de regionale 
grupper og henvisninger til websteder for
disse processer.

Or. en

Ændringsforslag 831
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Håndbogen bør være entydig og bør 
ikke indeholde tilføjelser til den 
eksisterende lovgivning på området.

Or. es
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Ændringsforslag 832
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Følgende principper anvendes med sigte 
på at øge offentlighedens deltagelse i 
tilladelsesproceduren:

2) Følgende principper anvendes med sigte 
på at øge offentlighedens deltagelse i 
tilladelsesproceduren og sikre løbende 
information og dialog med offentligheden 
inden da:

Or. en

Ændringsforslag 833
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 834
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 835
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 836
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 837
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) de kompetente myndigheder sikrer, at 
offentlige høringer for projekter af fælles 
interesse koncentreres, hvor det er muligt. 
Hver offentlig høring skal behandle alle 
emner, der er relevante for den pågældende 
fase af proceduren. De emner, der 
behandles i en offentlig høring, skal være 
tydeligt angivet i meddelelsen om den 
offentlige høring.
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for fortsat dialog og information for at øge offentlighedens deltagelse. Derfor er 
det ikke befordrende at begrænse antallet og indholdet af høringerne på EU-
lovgivningsniveau. Visse kontroversielle emner kan medføre et behov for yderligere drøftelser 
og dialog og kan ikke løses under en enkelt høring. Desuden kan det ikke generelt udelukkes, 
at der for visse projekter vil være et behov for en revurdering for at sikre, at de kompetente 
myndigheder overholder EU's miljølovgivning.

Ændringsforslag 838
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bemærkninger og indsigelser modtages 
kun fra begyndelsen af den offentlige 
høring og indtil udløbet af fristen.

c) bemærkninger og indsigelser modtages 
kun fra begyndelsen af den offentlige 
høring og indtil udløbet af fristen. For at 
give mulighed for, at offentligheden og de
relevante interessenter i tilstrækkelig grad 
kan fremsætte deres bidrag, bør høringen 
være af en tilstrækkelig varighed. 
Oplysninger vedrørende begyndelsesdato 
og tidsfrist for høringen bør offentliggøres 
i god tid, inden høringen påbegyndes.

Or. en

Ændringsforslag 839
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de påtænkte foranstaltninger b) de påtænkte foranstaltninger, herunder 
foreslåede steder og datoer for særlige 
møder
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Or. en

Ændringsforslag 840
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I forbindelse med den offentlige høring, 
der skal gennemføres før indsendelse af 
ansøgningen, skal de relevante parter 
mindst:

4) I forbindelse med de offentlige 
høringer, der skal gennemføres før 
indsendelse af ansøgningen, skal de 
relevante parter mindst:

Or. en

Ændringsforslag 841
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggøre en informationsfolder på 
højst 15 sider, som klart og koncist giver 
en oversigt over formålet med projektet og 
foreløbig tidsplan for det, mindst tre 
alternative linjeføringer, som er overvejet, 
forventede virkninger, herunder 
grænseoverskridende virkninger, og mulige 
afbødningsforanstaltninger

a) offentliggøre en informationsfolder på 
højst 15 sider, som klart og koncist giver 
en oversigt over formålet med projektet og 
foreløbig tidsplan for det, mindst tre 
alternative linjeføringer, som er overvejet, 
forventede virkninger, herunder 
grænseoverskridende virkninger, og mulige 
afbødningsforanstaltninger, som vil blive 
offentliggjort i god tid inden høringen for 
at sikre tidlig information til 
offentligheden

Or. en
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Ændringsforslag 842
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) informere alle berørte interesseparter om 
projektet via det websted, der er omhandlet 
i artikel 10, stk. 7, og gennem andre 
hensigtsmæssige informationsmidler

b) informere alle berørte interesseparter om 
projektet via det websted, der er omhandlet 
i artikel 10, stk. 7, og gennem andre 
hensigtsmæssige informationsmidler for at 
sikre, at alle interesserede parter 
modtager informationen på så tidligt et 
tidspunkt, at de har mulighed for behørig 
deltagelse

Or. en

Ændringsforslag 843
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) De særlige møder i punkt 4, litra c), 
finder sted på en lokalitet og på et 
tidspunkt, der giver mulighed for 
deltagelse af flest mulige interesseparter. 
Den kompetente myndighed kan stille 
krav om, at projektiværksætterne gør det 
lettere at deltage for de interesseparter, 
som ellers ikke kunne deltage af 
økonomiske eller andre årsager.

Or. en

Ændringsforslag 844
Konrad Szymański

Forslag til forordning
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Bilag VI – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Projektets websted offentliggør som 
minimum følgende:

5) Projektets websted offentliggør som 
minimum følgende, men offentliggør ikke 
fortrolige oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 845
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) planlægningen af projektet og offentlige 
høringer med tydelig angivelse af datoer og 
steder for offentlige høringer og samråd

b) planlægningen af projektet og offentlige 
høringer med tydelig angivelse af datoer og 
steder for offentlige høringer og samråd, 
samt de emner, der er relevante for disse 
samråd

Or. en


