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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter
(2011/2034(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet 
for 2020 og derefter - en plan for et integreret europæisk energinet" (KOM(2010)0677),

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om en konsekvensanalyse af 
"Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter - en plan for et 
integreret europæisk energinet" (SEK(2010)1395), 

 der henviser til Kommissionens meddelelse “Energi 2020 - En strategi for 
konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi” (KOM(2010)0639),

 der henviser til Kommissionens meddelelse “Energi 2020 - En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst” (KOM(2010)2020),

 der henviser til Kommissionens meddelelse “Vedvarende energi: på vej mod 2020-målet” 
(KOM(2011)0031),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere 
ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF1,

 der henviser til Kommissionens meddelelse “Analyse af mulighederne for at nedbringe 
drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-
emissionskilder” (KOM(2010)0265),

 der henviser til den tredje lovpakke om det indre marked på energiområdet med titlen "Ny 
Energi i Europa - et rigtigt marked med sikre forsyninger"2,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. 
oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden3,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt 
Europa under Europa 2020-strategien" (KOM(2011)0021),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF af 6. 
september 2006 om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om 
ophævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF,

 der henviser til Kommissionens rapport om gennemførelsen af retningslinjerne for 
                                               
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.
2 EUT L 211 af 14.8.2009.
3 EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1.
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transeuropæiske net på energiområdet i perioden 2007-2009 (KOM(2010)0203),

 der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om "Frem mod en ny energistrategi 
for Europa 2011-2020"1,

 der henviser til sin beslutning af 15. december 2010 om revision af handlingsplanen for 
energieffektivitet2,

 der henviser til sine beslutninger af 16. juni 20103 og 17. februar 20114 om EU 2020,

 der henviser til artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 170 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
hvorefter Unionen bidrager til oprettelse og udvikling af transeuropæiske net på 
transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturområdet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at vores største udfordringer på energiområdet er at tackle 
klimaændringerne, at øge energiuafhængigheden ved at nedbringe importen af fossilt 
brændsel, at opnå et konkurrencepræget indre energimarked og at sikre almen adgang til 
bæredygtig og sikker energi til rimelige priser,

B. der henviser til, at Lissabontraktaten giver et særligt retsgrundlag for at udvikle en 
energipolitik, der fremmer den sammenkobling af energinet, der er nødvendig for at nå 
EU’s andre energipolitiske mål (om at få energimarkedet til at fungere og om 
energieffektivitet, vedvarende energi og forsyningssikkerhed),

C. der henviser til, at hvis man forsømmer at modernisere og tilpasse EU’s 
energiinfrastruktur til en mere bæredygtig model for energiproduktion og -forbrug, kan 
det blive vanskeligt at nå energi- og klimamålene for 2020 og underminere EU’s 
langsigtede målsætning om at reducere drivhusgasudledningen med 80-95 % inden 2050,

D. der henviser til, at der er behov for et åbent, integreret og konkurrencepræget
energimarked i EU med henblik på at opnå konkurrencedygtige energipriser, sikkerhed og 
bæredygtighed, og at det fortsat er en stor udfordring at få etableret et sådant marked,

E. der henviser til, at sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne fortsat generelt 
er utilstrækkelig, og at visse regioner fortsat er isoleret,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0441.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0485.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0223.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0068.
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F. der henviser til, at det er vigtigt at få etableret alternative forsyningskilder og transitruter 
og nye sammenkoblinger for at sikre, at solidariteten mellem medlemsstaterne bliver en 
realitet,

G. der henviser til, at den energiinfrastruktur, der planlægges i dag, skal være i 
overensstemmelse med EU’s langsigtede klima- og energimål,

H. der henviser til, at energieffektivitet er et stærkt og omkostningseffektivt redskab til at 
opnå en bæredygtig energifremtid og til dels kan reducere behovet for at investere i 
energiinfrastruktur,

I. der henviser til, at intelligente net og målere giver gode muligheder for at etablere en 
effektiv forbindelse mellem energiproduktion, energitransmission og brugere,

J. der henviser til, at lange godkendelsesprocedurer og manglende koordinering mellem 
administrative organer har skabt store forsinkelser og yderligere omkostninger, især i 
forbindelse med grænseoverskridende projekter,

K. der henviser til, at der skal sikres en offentlig debat af høj kvalitet og tages behørigt 
hensyn til EU’s miljølovgivning,

L. der henviser til, at finansieringen af energiinfrastruktur fortsat skal bygge på 
markedsbaserede værktøjer, og at der kan være behov for offentlig finansiering i 
begrænset omfang i forbindelse med projekter, der strengt taget ikke er kommercielt 
levedygtige,

I. Strategisk planlægning af energiinfrastruktur

1. understreger, at det er af afgørende betydning, at den eksisterende lovgivning 
gennemføres rettidigt og fuldt ud, herunder den lovgivning, der skal vedtages i henhold til 
den tredje pakke vedrørende det indre marked for energi;

2. mener, at der er behov for en EU-tilgang for at få fuldt udbytte af ny infrastruktur, og 
understreger behovet for at udvikle en harmoniseret metode til udvælgelse af 
infrastrukturprojekter, baseret på et EU-perspektiv og regionale perspektiver og 
optimering af de socioøkonomiske og miljømæssige virkninger;

3. understreger, at referencescenariet for vurderingen af behovet for energiinfrastruktur i 
2020 skal være i overensstemmelse med de overordnede energipolitiske målsætninger og 
EU’s 2050-køreplan og med andre EU-politikker (f.eks. angående transport, bygninger og 
emissionshandelsordningen), herunder energieffektivitetspolitiske tiltag (bl.a. 
gennemførelsen af den kommende handlingsplan for energieffektivitet), og de mulige 
konsekvenser af teknologiske fremskridt og gennemførelse af ”intelligente byer”-
initiativer;

4. understreger nødvendigheden af, i prioritetsrækkefølge, at få fastlagt, hvor infrastrukturen 
kan minimeres ved hjælp af energieffektivitetsforanstaltninger, hvor eksisterende 
infrastruktur kan forbedres eller moderniseres, og hvor der er behov for og kan bygges ny 
infrastruktur ved siden af eksisterende infrastruktur;
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5. er af den opfattelse, at udvikling af elinfrastruktur mellem EU og tredjelande kan skabe 
risiko for kulstofudslip eller forøge en sådan risiko, hvis den allerede består; opfordrer 
Kommissionen til i fornødent omfang at foreslå foranstaltninger til at løse dette problem i 
form af en ”CO2-inkluderingsmekanisme” eller kræve overholdelse af direktiv 
2009/28/EF;

6. understreger, at der i højere grad bør fokuseres på interne transmissionssystemer, der yder 
et vigtigt bidrag til integration af energimarkederne og til at komme energienklaver og 
transmissionsflaskehalse til livs;

7. glæder sig over Kommissionens indsats for at fremme regionalt samarbejde og efterlyser 
yderligere vejledning angående sådanne regionale initiativer;

II. Et omfattende scenario for udvikling af infrastruktur

8. er af den opfattelse, at den tiårige netudviklingsplan ganske vist identificerer nogle 
relevante elinfrastrukturprojekter, men også bør opstille prioriteter for udviklingen med 
henblik på at nå EU’s energi- og klimamål;

9. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et konkret forslag til at forbedre åbenheden og 
den offentlige deltagelse i fastlæggelsen af EU’s prioriteter i en bredere proces med 
deltagelse af berørte parter fra energisektoren, uafhængige eksperter, 
forbrugerorganisationer og ngo’er, med henblik på at sikre en bedre styring af EU’s 
planlægning med hensyn til el- og gasinfrastruktur fremover;

10. mener, at den tiårige netudviklingsplan bør danne grundlag for et rullende program for 
udvikling af eltransmissionsinfrastruktur i EU i et langsigtet EU-planlægningsperspektiv 
kontrolleret af Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og 
Kommissionen;

11. understreger, at det er en afgørende forudsætning for opfyldelsen af de overordnede 
energimål at fremme opførelsen af infrastruktur til en effektiv og intelligent integration af 
vedvarende energi, og glæder sig over prioriteringen af Nordsø-nettet som et vigtigt 
element i et kommende europæisk supernet; anmoder Kommissionen om at høre alle 
relevante parter for at fremskynde identificeringen af elmotorveje og fremlægge et oplæg 
for Europa-Parlamentet inden 2014;

12. er enig i, at effektiv gasinfrastruktur er vigtig for bestræbelserne på at forbedre 
energispredningen og forsyningssikkerheden og reducere energiafhængigheden; 
fremhæver behovet for yderligere krav om fleksibilitet i gasinfrastruktur, navnlig for at 
sikre, at gassen kan strømme tilbage, og understreger, at gasinfrastruktur bør udvikles 
under fuld hensyntagen til bidraget fra LNG/CNG-terminaler;

13. er af den opfattelse, at Kommissionen endnu ikke i tilstrækkelig grad har beskæftiget sig 
med udvikling af infrastruktur for ukonventionelle gaskilder med hensyn til juridiske 
spørgsmål, livscyklusvurdering og miljøpåvirkninger; anmoder Kommissionen om at 
undersøge dette område grundigt;

14. understreger betydningen af en integreret energiinfrastrukturplanlægning for energikilder, 
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der er baseret på landbrug eller forefindes i beskeden målestok i landdistrikterne, med 
henblik på at fremme decentral energiproduktion og udviklingen af landdistrikterne;

15. fremhæver betydningen af infrastruktur på distributionsniveau og 
producenternes/forbrugernes og distributionsnetoperatørernes rolle i forbindelse med 
integration af decentrale energiprodukter i systemet;

16. opfordrer indtrængende Kommissionen til inden 2012 at fremlægge konkrete initiativer til 
at fremme udviklingen af energilagringskapacitet (herunder gas- og hydrogenanlæg til 
flere formål, vandkraft, højtemperatursolenergi og andre teknologier);

17. mener, at de af Kommissionen udviklede infrastrukturprojekter for CO2-separation og 
-transport bør fortsættes; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en midtvejsrapport, 
hvori den evaluerer de fremskridt, der er gjort med EU-støttede projekter på dette område; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til kritisk at vurdere og om nødvendigt revidere 
tallene for investeringsbehovene i meddelelsen om prioriteringer på 
energiinfrastrukturområdet og anmoder den om at aflægge rapport til Rådet og 
Parlamentet om de investeringer, der formentlig vil være nødvendige;

III. Intelligente net

19. mener, at energiinfrastruktur i højere grad bør orienteres mod slutbrugeren, med større 
fokus på samspillet mellem distributionssystemets kapacitet og forbruget; påpeger 
fordelene ved et nyt elsystem, der inkorporerer moderne teknologier og tjenester som 
intelligente målere, intelligente net og driftskompatible ikt-støttede energistyringstjenester 
på belastnings- og efterspørgselssiden;

20. mener, at intelligente net og energistyringsløsninger giver en enestående mulighed for at 
styrke den europæiske industris konkurrenceevne, især hvad angår SMV’er; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge et nyt forslag, der indeholder et bindende krav om 
anvendelse af intelligente målere for erhvervskunder inden 2014;

21. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i samarbejde med de europæiske 
standardiseringsorganer og industrien at sætte skub i arbejdet med at få indført tekniske 
standarder for elkøretøjer og intelligente net og målere med henblik på at få det afsluttet 
inden 2012;

22. påpeger, at medlemsstaterne allerede er forpligtede til at stille intelligente målere til 
rådighed for mindst 80 % af slutbrugerne inden 2020; understreger, at medlemsstaterne 
bør støtte et tilstrækkeligt antal pilotprojekter for privatkunder for at fremskynde 
innovationsprocessen, som omhandlet i den tredje pakke vedrørende energimarkedet; 
kræver, at der indføres klare regler om privatlivs- og databeskyttelse i overensstemmelse 
med gældende EU-ret;

IV. Fastlæggelse af klare og gennemsigtige kriterier for prioriterede projekter

23. er tilfreds med de prioriterede korridorer, Kommissionen har peget på, og er enig i, at de 
begrænsede midler skal udnyttes optimalt; efterlyser klare og gennemsigtige metoder til 
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identificeringen af prioriterede projekter, der opfylder presserende europæiske behov med 
hensyn til overholdelse af principperne om sikkerhed, bæredygtighed og udvikling af det 
indre marked;

24. understreger, at udvælgelsen af projekter af europæisk interesse bør ske på grundlag af
objektive og gennemsigtige kriterier med inddragelse af alle berørte parter; understreger, 
at alle projekter af europæisk interesse bør bidrage til opfyldelse af EU’s energipolitiske 
målsætninger, og er af den opfattelse, at følgende kriterier bør være obligatoriske:

– projekterne skal være af betydelig europæisk interesse

– deres nødvendighed skal være dokumenteret på grundlag af infrastrukturhierarkiet

– de skal være i overensstemmelse med klima- og miljømålene

– de skal være i overensstemmelse med EU’s langsigtede energipolitik (og give 
mulighed for en fleksibel og multifunktionel anvendelse og undgå lock in-virkninger)

– de skal udnytte afprøvede teknologier som ikt og intelligente net;

25. er af den opfattelse, at der afhængigt af infrastrukturens karakter og for at give mulighed 
for yderligere prioritering af projekter bl.a. bør tages hensyn til følgende kriterier:

– bidrag til at komme energienklaver til livs

– omkostningseffektivitet

– projekternes modenhed

– fjernelse af potentielle hindringer for udnyttelse af vedvarende energikilder

– miljøpåvirkning

– offentlige interesser;

26. understreger, at det skal undersøges, om der er mulige hindringer for markedsbetinget 
udvikling af energiinfrastruktur;

27. påpeger, at gennemsigtigheden bør øges, ved at offentligheden gives klare oplysninger om 
hvert enkelt projekts formål; kræver, at det i forbindelse med offentlige høringer 
kontrolleres, at kriterierne er opfyldt;

V. Hurtige og gennemsigtige tilladelsesprocedurer

28. er enig i, at det skal sikres, at projekter af europæisk interesse gennemføres rettidigt, og er 
tilfreds med Kommissionens forslag om at strømline, øge koordineringen af og forbedre 
tilladelsesprocedurerne, forudsat at nærhedsprincippet overholdes;

29. glæder sig over oprettelsen af en national kontaktmyndighed for hvert projekt af 
europæisk interesse (”one-stop shop”), der skal fungere som det eneste administrative 
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kontaktpunkt mellem bygherrerne og de forskellige myndigheder, der er involveret i 
tilladelsesproceduren; er af den opfattelse, at der i relation til grænseoverskridende 
projekter bør sikres yderligere koordinering mellem de nationale ”one-stop shops” og 
tildeles Kommissionen en større rolle i forbindelse med en sådan koordinering;

30. opfordrer Kommissionen til at få afklaret, om der kan oprettes fælles eller koordinerede 
procedurer, der fastlægger konkrete nøgleforanstaltninger (regelmæssig udveksling af 
oplysninger, hurtig underretning om afgørelser, fælles mekanismer for problemløsning 
osv.); opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det er muligt at ændre visse aspekter 
af national forvaltningsret;

31. er tilfreds med, at der indføres frister, inden for hvilke de relevante myndigheder skal 
træffe en endelig afgørelse; opfordrer Kommissionen til at undersøge dette initiativ 
nærmere under hensyntagen til de mange forskellige projekters særlige kendetegn og 
territoriale karakteristika og til at vurdere, om voldgiftsprocedurer er et egnet redskab til at 
træffe endelige afgørelser;

32. opfordrer til en mere participatorisk tilgang og anerkender, at det er en forudsætning for at 
opnå større accept af energiinfrastrukturprojekter i lokalbefolkningen, at den inddrages i 
udviklingen af projekterne så tidligt som muligt; opfordrer til, at civilsamfundet inddrages 
i høringsprocessen for projekter af europæisk interesse;

33. anmoder Kommissionen om at undersøge nærmere, om det kan være hensigtsmæssigt at 
indføre kompensationsordninger i forbindelse med godkendelse af grænseoverskridende 
projekter, der ikke indebærer fordele for bestemte (transit-)regioner, men som ikke desto 
mindre er nødvendige for at opfylde EU’s energimål;

VI. Finansieringsinstrumenter

34. bemærker, at netinvesteringer er konjunkturbestemte og bør ses i et historisk perspektiv; 
påpeger, at en stor del af den infrastruktur, der er bygget i de seneste årtier for at 
sammenkoble centrale kraftværker, bliver forældede i de kommende år; påpeger, at der i 
samfundet vil være en forventning om, at udgifterne til ny infrastruktur anvendes på den 
bedst mulige måde;

35. understreger, at hovedparten af udgifterne til investering i infrastruktur skal finansieres af 
markedet og baseres på princippet om, at brugeren betaler; er af den opfattelse, at der i 
forbindelse med vigtige projekter, som ikke er attraktive for markedet, men hvis udvikling 
er nødvendig for at nå de opstillede mål, bør benyttes offentlig finansiering som løftestang 
for private investeringer ved hjælp af en innovativ blanding af finansieringsinstrumenter;

36. understreger, at det med henblik på at fremme investeringer er helt afgørende, at der 
gælder stabile, forudsigelige og passende regler;

37. understreger, at der så vidt muligt bør anvendes markedsbaserede redskaber, herunder 
projektobligationer, lånegarantier, risikodelingsfaciliteter, incitamenter til finansiering af 
offentlig-private partnerskaber, partnerskaber med EIB og anvendelse af indtægter fra 
emissionshandelsordningen, i overensstemmelse med EU’s energi- og klimamål;
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38. minder om vigtigheden af gennemsigtige og ikke-diskriminerende tariffer med henblik på 
at sikre en passende omkostningsfordeling i forbindelse med grænseoverskridende 
investeringer, rimelige priser for forbrugerne og større konkurrenceevne;

39. glæder sig over Kommissionens initiativ om i 2011 at fremsætte et forslag angående 
omkostningsfordelingen i forbindelse med teknologisk komplekse eller 
grænseoverskridende projekter;

40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.


