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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for den 
transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0658),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0371/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Det 
Forenede Kongeriges Underhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Domstolen af 1. februar 20121,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 1. februar 20122,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 1. februar 20123,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport-
og Turismeudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 0000 af 0.0.2012, s. 0.
2 EUT C 0000 af 0.0.2012, s. 0.
3 EUT C 0000 af 0.0.2012, s. 0.
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Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den bedste infrastruktur, set ud fra et 
miljømæssigt, socialt og økonomisk 
synspunkt, er infrastruktur, som man kan 
undgå at opføre. Energieffektivitet er 
derfor af yderst vigtigt, og der bør tages 
fuldt hensyn til den betydning, som det 
foreslåede energieffektivitetsdirektiv 
sandsynligvis vil have på nedbringelsen af 
behovet for infrastruktur i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Den stigende teknologiske 
kompleksitet i det nye energimiks, som 
skyldes et betydeligt bidrag fra vedvarende 
energikilder inden for kort tid, har øget 
risikoen for manglende koordinering og 
tilmed for strømafbrydelser i net, der er 
afhængige af mange kilder. En tæt 
koordinering af elektricitets- og 
gassystemer på såvel regionalt plan som 
på EU-plan, med henblik på at indsamle 
realtidsoplysninger om 
grænseoverskridende udveksling, kan 
blive et vigtigt redskab for nationale 
reguleringsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører, agenturet 
og Kommissionen til at tilvejebringe 
oplysninger, der er nødvendige for at 
planlægge og sikre en effektiv drift af 
infrastrukturnettene. Det europæiske 
netværk af transmissionssystemoperatører 
på elområdet (ENTSO-E) og på 
gasområdet (ENTSO-G) bør stille forslag 
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til Kommissionen om udformning og 
gennemførelse af en passende operativ 
realtidskoordinering af den europæiske 
energiinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EU-listen over projekter af fælles 
interesse bør begrænses til de projekter, der 
bidrager mest til gennemførelsen af de 
prioriterede strategiske 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder. 
Det kræver, at listen besluttes af 
Kommissionen, samtidig med at 
medlemsstaternes ret til at godkende 
projekter af fælles interesse vedrørende 
deres område respekteres. Ifølge analyser, 
der er foretaget som led i 
konsekvensanalysen, anslås antallet af 
sådanne projekter til ca. 100 på elområdet 
og 50 på gasområdet.

(17) EU-listen over projekter af fælles 
interesse bør begrænses til de projekter, der 
bidrager mest til gennemførelsen af de 
prioriterede strategiske 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder. 
Det kræver, at listen besluttes af 
Kommissionen, samtidig med at 
principperne om gennemsigtighed og 
objektivitet respekteres under 
projektudvælgelsesproceduren. 
Medlemsstaternes ret til at godkende 
projekter af fælles interesse vedrørende 
deres område sikres i overensstemmelse 
med traktaten. Hvis medlemsstater afviser 
projekter af fælles interesse på deres 
område, skal dette afslag behørigt 
begrundes og ledsages af en udførlig 
begrundelse. Ifølge analyser, der er 
foretaget som led i konsekvensanalysen, 
anslås antallet af projekter af fælles 
interesse til ca. 100 på elområdet og 50 på 
gasområdet.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Efter at der er foretaget en 
evaluering af effektiviteten af de 
gældende bestemmelser vedrørende 
tilladelsesprocedurer, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at anvende 
disse bestemmelser, ikke kun på projekter 
af fælles interesse, men også på alle de 
projekter, der skønnes at være nødvendige 
for den tekniske bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

Der er nationale projekter, der kan have indvirkning på projekterne af fælles interesse og er 
vigtige for udviklingen af projekter af fælles interesse (styrkelse af de nationale net), men som 
ikke nødvendigvis indgår i selve projektet af fælles interesse, og som bliver kraftigt 
forsinkede.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) En korrekt og samordnet 
gennemførelse af Rådets direktiv 
85/337/EF som ændret og af 
Århuskonventionen og Esbokonventionen 
burde sikre, at der sker en harmonisering af 
de væsentligste principper for vurdering af 
indvirkningerne på miljøet, herunder i en 
grænseoverskridende sammenhæng. 
Medlemsstaterne bør samordne deres 
vurderinger af projekter af fælles interesse 
og gennemføre fælles vurderinger, hvor det 
er muligt.

(23) En korrekt og samordnet 
gennemførelse af Rådets direktiv 
85/337/EF som ændret og af 
Århuskonventionen og Esbokonventionen 
burde sikre, at der sker en harmonisering af 
de væsentligste principper for vurdering af 
indvirkningerne på miljøet, herunder i en 
grænseoverskridende sammenhæng. 
Medlemsstaterne bør samordne deres 
vurderinger af projekter af fælles interesse 
og gennemføre fælles vurderinger, hvor det 
er muligt. Medlemsstaterne bør tilskyndes 
til at udveksle bedste praksis og 
administrativ kapacitetsopbygning for 
tilladelsesprocedurer, og Kommissionen 
bør spille en rolle med hensyn til at 
fremme sådanne bestræbelser.

Or. en
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Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Den nuværende lovgivning for det 
indre energimarked kræver, at taksterne for 
adgang til gas- og elnet skal give passende 
incitamenter til investeringer. Ved 
anvendelsen af lovgivningen for det indre 
energimarked, bør de nationale 
reguleringsmyndigheder sikre, at
incitamenter til projekter af fælles 
interesse, herunder langsigtede 
incitamenter, står i et rimeligt forhold til 
projektets specifikke risici. I elsektoren 
gælder det især for nyskabende 
transmissionsteknologi, som giver 
mulighed for omfattende integration af 

(28) Den nuværende lovgivning for det 
indre energimarked kræver, at taksterne for 
adgang til gas- og elnet skal give passende 
incitamenter til investeringer. Ved 
anvendelsen af lovgivningen for det indre 
energimarked, bør de nationale 
reguleringsmyndigheder sikre en stabil og 
forudsigelig lovgivningsramme med
incitamenter til projekter af fælles 
interesse, herunder langsigtede 
incitamenter, der står i et rimeligt forhold 
til projektets specifikke risici. I elsektoren 
gælder det især for nyskabende 
transmissionsteknologi, som giver 
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energi fra vedvarende energikilder, af 
distribuerede energiressourcer eller af 
efterspørgselsreaktion i sammenkoblede 
net, og for gastransmissionsinfrastruktur, 
som giver markedet forbedret kapacitet 
eller yderligere fleksibilitet med henblik på 
kortfristede handler eller backup-forsyning 
i tilfælde af forsyningsafbrydelser.

mulighed for omfattende integration af 
energi fra vedvarende energikilder, af 
distribuerede energiressourcer eller af 
efterspørgselsreaktion i sammenkoblede 
net, og for gastransmissionsinfrastruktur, 
som giver markedet forbedret kapacitet 
eller yderligere fleksibilitet med henblik på 
kortfristede handler eller backup-forsyning 
i tilfælde af forsyningsafbrydelser.

Or. en

Begrundelse

En stabil og forudsigelig lovgivningsramme i Europa giver iværksættere og investorer 
mulighed for at tilvejebringe midler på kapitalmarkederne med henblik på at foretage 
investeringer uden at løbe en lovgivningsmæssig risiko.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Projekter af fælles interesse inden for 
elektricitet, gas og kuldioxid bør være 
berettigede til at modtage finansiel EU-
støtte til undersøgelser og - under visse 
omstændigheder - til anlægsarbejder under 
den foreslåede forordning om Connecting 
Europe-faciliteten, enten i form af tilskud 
eller i form af innovative finansielle 
instrumenter. Det sikrer, at der kan ydes en 
skræddersyet støtte til de projekter af 
fælles interesse, som ikke er bæredygtige 
under de eksisterende rammebestemmelser 
og markedsvilkår. Den finansielle bistand 
bør sikre den fornødne synergi med midler 
fra instrumenter under andre EU-politikker. 
Connecting Europe-faciliteten vil navnlig 
finansiere energiinfrastruktur af europæisk 
betydning, medens strukturfondene vil 
finansiere intelligente 
energidistributionsnet af lokal eller 
regional betydning. De to 
finansieringskilder vil således supplere 
hinanden.

(30) Projekter af fælles interesse inden for 
elektricitet, gas og kuldioxid bør være 
berettigede til at modtage finansiel EU-
støtte til undersøgelser og - under visse 
omstændigheder - til anlægsarbejder under 
den foreslåede forordning om Connecting 
Europe-faciliteten, enten i form af tilskud 
eller i form af innovative finansielle 
instrumenter. Det sikrer, at der kan ydes en 
skræddersyet støtte til de projekter af 
fælles interesse, som ikke er bæredygtige 
under de eksisterende rammebestemmelser 
og markedsvilkår, såfremt de er i 
overensstemmelse med EU's interne 
energimarkedslovgivning. Den finansielle 
bistand bør sikre den fornødne synergi med 
midler fra instrumenter under andre EU-
politikker. Connecting Europe-faciliteten 
vil navnlig finansiere energiinfrastruktur af 
europæisk betydning, medens 
strukturfondene vil finansiere intelligente 
energidistributionsnet af lokal eller 
regional betydning. De to 
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finansieringskilder vil således supplere 
hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "energiinfrastruktur": fysisk udstyr 
udformet til transmission og distribution af 
elektricitet eller gas, transport af olie eller 
kuldioxid eller oplagring af elektricitet 
eller gas, og som er beliggende inden for 
Unionen eller forbinder Unionen og et eller 
flere tredjelande

1. "energiinfrastruktur": fysisk udstyr 
udformet til transmission og distribution af 
elektricitet eller gas, herunder 
modtagelses-, forgasnings- og 
trykfaldsfaciliteterne til flydende 
naturgas, transport af olie eller kuldioxid 
eller oplagring af elektricitet, gas eller 
kuldioxid, og som er beliggende inden for 
Unionen eller forbinder Unionen og et eller 
flere tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) transmissionssystemoperatører eller 
distributionssystemoperatører eller andre 
aktører eller investorer, som udvikler et 
projekt af fælles interesse,  eller

a) transmissionssystemoperatører eller 
distributionssystemoperatører eller andre 
aktører eller investorer, som udvikler et 
projekt af fælles interesse som defineret i 
denne forordning, 

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. "Agenturet": agenturet for 
samarbejde mellem 
energireguleringsmyndigheder, som blev 
oprettet med forordning (EF) nr. 
713/2009

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. "regional gruppe": en gruppe, der er 
nedsat i overensstemmelse med de 
prioriterede korridorer som defineret i 
bilag I, der kan bestå af repræsentanter 
fra medlemsstaterne, nationale 
reguleringsmyndigheder, 
transmissionssystemoperatører, potentielt 
støtteberettigede projektiværksættere og 
organisationer, der repræsenterer 
producenter og 
distributionssystemoperatører, samt 
Kommissionen, Agenturet og begge 
ENTSO'erne, og som har til opgave at 
samarbejde om processen med at udvælge 
projekter og om overvågningen af deres 
gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. "konsensus": resultatet af gruppens 
beslutningstagningsproces baseret på 



PR\890818DA.doc 13/69 PE480.775v01-00

DA

konsensus, uanset enstemmighed eller ej, 
mellem deltagerne i processen. 

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder en EU-liste 
over projekter af fælles interesse. Listen 
revurderes hvert andet år og ajourføres 
om nødvendigt. Den første liste vedtages 
senest den 31. juli 2013.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Projektiværksættere indgiver en 
ansøgning om udvælgelse af deres projekt 
som et projekt af fælles interesse til den 
relevante gruppe i overensstemmelse med 
punkt. 2, nr. 1, i bilag III, inden for tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarhed og procedurens gennemsigtighed bør alle tidsfrister regnes fra datoen 
for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver gruppe udarbejder sin egen liste 
over forslag til projekter af fælles interesse 
i henhold til proceduren i afsnit 2 i bilag 
III i overensstemmelse med hvert projekts 
bidrag til gennemførelsen af de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
der er anført i bilag I, og deres opfyldelse
af kriterierne i artikel 4. Hvert enkelt 
projektforslag forudsætter en godkendelse 
fra den eller de medlemsstater, hvis 
territorium projektet vedrører.

3. Hver gruppe udarbejder sin egen 
regionale liste over forslag til projekter af 
fælles interesse under hensyntagen til

– proceduren i afsnit 2 i bilag III, og
– hvert projekts bidrag til gennemførelsen 
af målene for de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder 
som anført i bilag I,  og

– opfyldelsen, for hvert enkelt projekt, af 
kriterierne i artikel 4, stk. 1 og 2, og
– en vurdering af projektets bidrag til 
opfyldelsen af hvert af de specifikke 
kriterier defineret i artikel 4, stk. 2, litra 
a)-e), for hver projektkategori og i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, og 
– bidraget til målene om territorial 
samhørighed.

Or. en

Begrundelse

Lissabontraktaten fastsætter gennem TEU og TEUF territorial samhørighed og fremme af 
solidaritet mellem medlemsstaterne på energiområdet som Unionens generelle målsætninger 
og giver Unionen kompetencer, som den deler med medlemsstaterne (artikel 174 i TEUF, 
artikel 194, stk. 1, i TEUF om dette spørgsmål). Det bør være klart, at hvert projekt skal 
underlægges en vurdering i henhold til flere forskellige kriterier, der på mere passende vis 
afspejler hvert projekts fordele og bidrag til opfyldelsen af EU's politiske mål på energi- og 
klimaområdet, i modsætning til en analyse i henhold til ét enkelt kriterium.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For el- og gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, 
indsender hver gruppe, senest seks
måneder før datoen for vedtagelse af den i 
stk. 1 omhandlede EU-liste, sin liste over 
forslag til projekter af fælles interesse til 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder 
("Agenturet").

For el- og gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, 
indsender hver gruppe, senest tre måneder 
efter tidsfristen i artikel 2a, sin liste over 
forslag til projekter af fælles interesse til 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder 
("Agenturet").

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For olie- og kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 og 
4 i bilag II, indsender hver gruppe, senest 
seks måneder før datoen for vedtagelse af 
den i stk. 1 omhandlede EU-liste, sin liste 
over forslag til projekter af fælles interesse 
til Kommissionen.

For olie- og kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 og 
4 i bilag II, indsender hver gruppe, senest 
tre måneder efter tidsfristen i artikel 2a, 
sin liste over forslag til projekter af fælles 
interesse til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når en regional gruppe udarbejder sin 
egen liste over forslag til projekter af 
fælles interesse, forudsætter hvert enkelt 
projektforslag en godkendelse fra den 
eller de medlemsstater, på hvis område 
projektet er placeret.
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Hvis en medlemsstat afviser en regional 
gruppes udvælgelse af et projekt af fælles 
interesse, skal dette afslag ledsages af:
a) en udførlig begrundelse for 
beslutningen
b) en detaljeret og forholdsmæssig plan 
over alternative foranstaltninger, der er 
nødvendige for opfyldelsen af det afviste 
projekts mål, forudsat at den er 
økonomisk effektiv i samme grad og giver 
de samme fordele for andre medlemsstater 
uden at øge deres respektive omkostninger
Hvis mindst én anden medlemsstat 
modsætter sig beslutningen truffet af den 
eller de medlemsstater, på hvis område 
projektet er placeret, henvises sagen til 
Agenturet med henblik på en udtalelse om 
det foreslåede projekts relevans for 
gennemførelsen af Unionens indre 
energimarked, for opfyldelsen af de 
politiske mål på energi- og klimaområdet 
og for at sikre forsyningssikkerheden. 
Indtil Agenturet har afgivet sin udtalelse, 
stilles den foreslåede liste over projekter 
vedrørende gruppen i bero.
Hvis agenturet vurderer, at projektet er 
værdigt til at være et projekt af fælles 
interesse, bør den berørte medlemsstat, 
Agenturet og Kommissionen på ny 
gennemgå medlemsstatens udførlige 
begrundelse for at vurdere, om der kan 
findes en løsning, så projektet kan optages 
på EU-listen over projekter af fælles 
interesse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør tage hensyn til europæiske interesser, når de beslutter sig til at afvise et 
projekt. Der bør sikres neutrale og lige vilkår med hjælp fra Kommissionen og Agenturet med 
hensyn til udvælgelsesproceduren, når der er tale om konkurrerende projekter.
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Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For el- og gasprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, 
forelægger Agenturet inden to måneder fra 
datoen for modtagelse af de foreslåede 
lister over projekter af fælles interesse, der 
er anført i stk. 4, første afsnit, 
Kommissionen en udtalelse om de 
foreslåede lister over projekter af fælles 
interesse og tager i denne forbindelse 
navnlig hensyn til en konsekvent 
anvendelse i grupperne af de kriterier, der 
er fastsat i artikel 4, og resultaterne af de 
analyser, der er foretaget af de europæiske 
net af transmissionssystemoperatører 
(ENTSO) for elektricitet og gas i 
overensstemmelse med punkt 2.6 i bilag 
III.

5. For el- og gasprojekter, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, 
forelægger Agenturet inden tre måneder fra 
datoen for modtagelse af de foreslåede 
lister over projekter af fælles interesse, der 
er anført i stk. 4, første afsnit, 
Kommissionen en begrundet henstilling
med forslag om:

– en rangordning af projekter sammensat 
i klynger for hver regional liste i et 
begrænset antal kategorier og i henhold 
til deres prioritet
– en fælles EU-liste over projekter af 
fælles interesse sammensat i 
overensstemmelse med de tilsvarende 
klynger.
I sin analyse tager Agenturet hensyn til de 
kriterier, der er fastsat i artikel 4, og 
resultaterne af de analyser, der er foretaget 
af de europæiske net af 
transmissionssystemoperatører (ENTSO) 
for elektricitet og gas i overensstemmelse 
med del 2, punkt 6 i bilag III samt deres 
konsekvente anvendelse i grupperne.
Agenturet tager også hensyn til, at 
projekterne er i tråd med en 
hensigtsmæssig udvidelse af nettet, når 
det gælder økonomisk effektivitet, 
grænseoverskridende operativ integration 
samt hver regions specifikke potentiale for 
at bidrage bedst muligt til opfyldelsen af 
EU's politiske mål på energi- og 
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klimaområdet.

Or. en

Begrundelse

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Inden for to måneder efter at 
Kommissionen har modtaget Agenturets 
henstilling om en liste over projekter af 
fælles interesse, etablerer Kommissionen 
en EU-liste over projekter af fælles 
interesse sammensat i klynger, idet den 
samtidig sikrer, at der tages behørigt 
hensyn til fjerntliggende og små 
medlemsstater og til målet om at standse 
energiisolation i EU senest i 2015. Listen 
revideres og ajourføres i nødvendigt 
omfang hvert andet år i overensstemmelse 
med Unionens ti-årige 
netudviklingsplaner og efter proceduren i 
stk. 3-6a i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Hensynet til fjerntliggende medlemsstater og til "energiøer" er i overensstemmelse med 
Rådets konklusioner af 4. februar 2011.
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Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Kommissionen forelægger de 
regionale grupper og offentliggør en 
detaljeret begrundelse af resultaterne af 
EU-listen over projekter af fælles 
interesse.

Or. en

Begrundelse

For at overholde princippet om gennemsigtighed.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse skal opfylde 
følgende generelle kriterier:

1. Projekter af fælles interesse skal opfylde 
følgende generelle kriterier for 
støtteberettigelse:

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) projektet er i overensstemmelse med 
EU's mål på energi- og klimaområdet

Or. en
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Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projektet er nødvendigt for
gennemførelsen af de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
der er anført i bilag I,  og

a) projektet bidrager væsentligt til
gennemførelsen af de prioriterede 
målsætninger for de 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
der er anført i bilag I, og som vurderet i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 i denne 
artikel, og

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) projektet involverer mindst to 
medlemsstater, enten ved direkte at 
passere grænsen i en eller flere 
medlemsstater eller ved at være beliggende 
på en medlemsstats område og have en 
betydelig grænseoverskridende virkning, 
jf.punkt 1 i bilag IV.

c) projektet involverer mindst to 
medlemsstater, hvis det direkte passerer
land- eller søgrænsen i en eller flere 
medlemsstater, eller hvis det er beliggende 
på en medlemsstats område, men alligevel 
har en betydelig grænseoverskridende 
virkning, eller hvis det handler om en 
intern forstærkning, og projektet har 
relevans for en grænseoverskridende 
sammenkobling, jf.punkt 1 i bilag IV, eller 
hvis det har til formål at forbinde øer og 
fjerntliggende regioner med centrale 
regioner i Unionen.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med udviklingen af vedvarende energikilder er det nødvendigt at støtte 
integrationen af vedvarende elproduktion i projekter, der har til formål at styrke intern 
transmission, hvis de bidrager til grænseoverskridende transmission i overensstemmelse med 
kriterierne i bilag IV.
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Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) for så vidt angår projekter vedrørende 
eltransmission og -oplagring, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), i bilag II, skal projektet bidrage 
væsentligt til mindst et af følgende 
specifikke kriterier:

(a) for så vidt angår projekter vedrørende 
eltransmission og -oplagring, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), i bilag II, skal støtteberettigede 
projekter bidrage væsentligt til mindst et af 
følgende specifikke kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedsintegration, konkurrence og 
systemfleksibilitet

– markedsintegration, konkurrence og 
systemfleksibilitet, med særlig vægt på at 
øge grænseoverskridende sammenkobling 
og undgå flaskehalse inden for 
transmission

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bæredygtighed, herunder bl.a. gennem 
transmission af produceret energi fra 
vedvarende energikilder til store 
forbrugscentre og oplagringssteder

– bæredygtighed, herunder bl.a. gennem
integration af vedvarende energi i nettet 
og transmission af produceret energi fra 
vedvarende energikilder til store 
forbrugscentre og oplagringssteder

Or. en
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Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) for så vidt angår gasprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
skal projektet bidrage væsentligt til mindst 
et af følgende specifikke kriterier:

(b) for så vidt angår gasprojekter, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
skal støtteberettigede projekter bidrage 
væsentligt til mindst et af følgende 
specifikke kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forsyningssikkerhed, bl.a. gennem 
diversificering af forsyningskilder, -
virksomheder og -ruter

forsyningssikkerhed, bl.a. gennem 
diversificering af forsyningskilder, -
virksomheder og -ruter og dobbeltrettet 
drift

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Article 4 – paragraph 2 – point e – indent 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

øge kuldioxidtransports robusthed og 
sikkerhed

øge kuldioxidtransports eller -lagrings
robusthed og sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Ved rangordning af projekter, som 
bidrager til gennemførelsen af samme 
prioritet, skal der også tages behørigt 
hensyn til:

– hvor hastende det enkelte foreslåede 
projekt er med sigte på opfyldelsen af de 
energipolitiske mål for markedsintegration 
og konkurrence, bæredygtighed og 
forsyningssikkerhed
– antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
hvert projekt, forudsat at ingen 
medlemsstater diskrimineres på grund af 
deres geografiske beliggenhed
– projektets komplementaritet med andre 

foreslåede projekter

– projekter, der indebærer deltagelse af 
operatører fra andre medlemsstater end 
dem, på hvis område projektet er placeret
– for projekter, der er omfattet af 
kategorien i punkt 1, litra e), i bilag II, 
antallet af brugere, der berøres af projektet, 
det årlige energiforbrug og andelen af 
produktion fra ikke-regulerbare ressourcer 
i det område, hvor disse brugere befinder 
sig.

Or. en
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Begrundelse

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projektiværksættere gennemfører 
projekter af fælles interesse i henhold til 
en gennemførelsesplan, hvori bl.a. indgår
en tidsplan for gennemførligheds- og 
projekteringsundersøgelser, 
myndighedsgodkendelse, anlægsarbejder 
og ibrugtagning, og den tidsplan for 
tilladelsesproceduren, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 3. 
Transmissionssystemoperatører, 
distributionssystemoperatører eller andre 
operatører driver projekter af fælles 
interesse inden for deres område.

1. Projektiværksættere udarbejder en 
gennemførelsesplan, der skal godkendes 
af Agenturet, for at gennemføre projekter
af fælles interesse. Planen indeholder en 
tidsplan for gennemførligheds- og 
projekteringsundersøgelser, 
myndighedsgodkendelse, anlægsarbejder 
og ibrugtagning, og den tidsplan for 
tilladelsesproceduren, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 3. 
Transmissionssystemoperatører, 
distributionssystemoperatører eller andre 
operatører driver projekter af fælles 
interesse inden for deres område, enten 
uafhængigt eller sammen med operatører 
fra andre medlemsstater. Agenturet 
rådgiver også grupperne om 
gennemførligheden af de 
reguleringsmæssige aspekter, navnlig om 
tidsplanen for 
reguleringsmyndighedernes godkendelse.

Or. en

Begrundelse

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
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other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet og grupperne overvåger, 
hvilke fremskridt der gøres med 
gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse. Grupperne kan anmode om 
yderligere oplysninger i overensstemmelse 
med stk. 3, 4 og 5, kontrollere oplysninger 
på stedet og indkalde til møder med 
relevante parter. Grupperne kan også 
anmode Agenturet om at træffe 
foranstaltninger, som letter
gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse.

2. Agenturet og grupperne overvåger, 
hvilke fremskridt der gøres med 
gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse. Til dette formål orienterer 
nationale reguleringsmyndigheder og 
projektiværksættere på hvert møde i de 
regionale grupper om de opnåede 
fremskridt.  Grupperne kan anmode om 
yderligere oplysninger i overensstemmelse 
med stk. 3, 4 og 5, kontrollere oplysninger 
på stedet og indkalde til møder med 
relevante parter. Grupperne kan også 
anmode Agenturet eller de relevante 
nationale reguleringsmyndigheder om at 
udstede retningslinjer og tilskynde 
projektiværksættere til at træffe 
foranstaltninger, som fremskynder
gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse i overensstemmelse med 
gennemførelsesplanen.

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en angivelse af eventuelle forsinkelser i 
forhold til gennemførelsesplanen og 
eventuelle andre vanskeligheder.

b) en angivelse af eventuelle forsinkelser i 
forhold til gennemførelsesplanen, 
årsagerne til disse forsinkelser og 
oplysninger om eventuelle andre 
vanskeligheder.



PE480.775v01-00 26/69 PR\890818DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i artikel 9 omhandlede berørte 
kompetente myndigheder aflægger hvert år 
ved det møde, der følger på modtagelsen af 
de i stk. 3 omhandlede årsrapporter, 
beretning til de respektive grupper om 
status for og, hvis det er relevant, 
forsinkelser i gennemførelsen af projekter 
af fælles interesse, som er placeret på deres 
respektive område.

5. De i artikel 9 omhandlede berørte 
kompetente myndigheder aflægger hvert år 
ved det møde, der følger på modtagelsen af 
de i stk. 3 omhandlede årsrapporter, 
beretning til de respektive grupper om 
status for og, hvis det er relevant, 
forsinkelser i gennemførelsen af projekter 
af fælles interesse, som er placeret på deres 
respektive område, og årsagerne til disse 
forsinkelser.

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis ibrugtagningen af et projekt af 
fælles interesse er mere end to år forsinket 
i forhold til gennemførelsesplanen uden 
tilstrækkelig berettigelse:

6. Hvis ibrugtagningen af et projekt af 
fælles interesse er mere end to år forsinket 
i forhold til gennemførelsesplanen af andre 
årsag end bydende nødvendige grunde, 
der ligger uden for iværksætterens 
ansvar:

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) accepterer projektiværksætteren 
investeringer fra en eller flere andre 
operatører eller investorer til at gennemføre 
projektet. Systemoperatøren, i hvis område 
investeringen er beliggende, giver den eller 
de gennemførende operatører eller 
investorer alle oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne foretage 
investeringen; de tilslutter nye aktiver til 
transmissionsnettet og gør i det hele taget 
deres bedste for at lette gennemførelsen af 
investeringen og en sikker, pålidelig og 
effektiv drift og vedligeholdelse af 
projektet af fælles interesse

a) Når forsinkelsen er nået op på to år, 
accepterer projektiværksætteren inden for 
tre måneder investeringer fra en eller flere 
andre operatører eller investorer som 
defineret i artikel 2, stk. 5, til at 
gennemføre projektet. Den relevante 
systemoperatør, i hvis område 
investeringen er beliggende, giver den eller 
de gennemførende operatører eller 
investorer alle oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne foretage 
investeringen; de tilslutter nye aktiver til 
nettet og gør i det hele taget deres bedste 
for at lette gennemførelsen af investeringen 
og en sikker, pålidelig og effektiv drift og 
vedligeholdelse af projektet af fælles 
interesse

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan Kommissionen iværksætte en 
indkaldelse af forslag, som er åben for alle 
projektiværksættere, og som har til formål 
at færdiggøre projektet i henhold til en 
aftalt tidsplan.

b) hvis projektiværksætteren ikke har 
overholdt litra a), iværksætter 
Kommissionen inden for to måneder en 
indkaldelse af forslag, som er åben for alle 
projektiværksættere som defineret i artikel 
2, stk. 5, og som har til formål at 
færdiggøre projektet i henhold til en aftalt 
tidsplan

Or. en

Begrundelse

Projekter af fælles interesse er prioriterede projekter, og der tolereres allerede forsinkelser 
op til en grænse på to år. Forsinkelser ud over denne tidsgrænse er kun acceptable, hvis de 
skyldes årsager, der ligger uden for over iværksætterens kontrol. Projektiværksætterens 
ansvar bør være klart i denne henseende, ligesom tidsfristerne for yderligere handlinger fra 
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Kommissionen. Iværksættelsen af en indkaldelse af forslag er en effektiv foranstaltning for at 
undgå blokader og fremme markedsintegration.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et projekt af fælles interesse kan fjernes fra 
EU-listen over projekter af fælles interesse 
i henhold til proceduren i artikel 3, stk. 1, 
andet punktum, hvis:

Et projekt af fælles interesse kan fjernes fra 
EU-listen over projekter af fælles interesse 
i henhold til proceduren i artikel 3, stk. 6a, 
andet punktum, så længe anlægsarbejdet 
endnu ikke er påbegyndt, eller der endnu 
ikke er givet finansielle tilsagn til 
leverandører af udstyr, hvis:

Or. en

Begrundelse

Når et projekt af fælles interesse er nået et vist stykke vej, bør det ikke længere fjernes fra 
listen over projekter af fælles interesse, således at der ikke skabes usikkerhed for 
investorerne.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) cost-benefit-analysen for 
energisystemet som helhed, der er 
foretaget af ENTSO'erne i 
overensstemmelse med punkt 6 i bilag III, 
ikke giver et positivt resultat for projektet

a) projektet ikke længere indgår i den ti-
årige netudviklingsplan

Or. en

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet ikke længere indgår i den ti-
årige netudviklingsplan

b) cost-benefit-analysen for 
energisystemet som helhed, der er 
foretaget af ENTSO'erne i 
overensstemmelse med punkt 6 i bilag III, 
ikke giver et positivt resultat for projektet

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Med henblik på at overvåge 
infrastrukturnettets interoperabilitet tager 
projektiværksætterne i deres forslag 
hensyn til deres projekts integration i 
driftskoordinationssystemet i artikel 14a.

Or. en

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Når projektet af fælles interesse bliver 
driftsdygtigt, overvåger agenturet dets 
effektive bidrag til opfyldelsen af de 
generelle og specifikke kriterier, der førte 
til projektets optagelse på listen over 
projekter af fælles interesse. Til dette 
formål skal Agenturet have fuld adgang 
til oplysningerne i artikel 14a og supplere 
dem med de oplysninger, det allerede har 
fra gennemførelsen af forordning (EU) 
nr. 1227/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et projekt af fælles interesse får 
betydelige vanskeligheder med 
gennemførelsen, kan Kommissionen 
udpege en EU-koordinator for en periode 
på op til et år, og denne periode kan 
forlænges to gange.

1. Hvis et projekt af fælles interesse får 
betydelige vanskeligheder med 
gennemførelsen, udpeger Kommissionen i 
samråd med de berørte medlemsstater en 
EU-koordinator for en periode på op til et 
år, og denne periode kan forlænges to 
gange.

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) deltage i og aflægge rapport på 
møderne i den tilsvarende regionale 
gruppe

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De berørte medlemsstater samarbejder 
med EU-koordinatoren under dennes 
udførelse af de opgaver, der er nævnt i stk. 
2 og 4.

5. De berørte medlemsstater samarbejder 
fuldt ud med EU-koordinatoren under 
dennes udførelse af de opgaver, der er 
nævnt i stk. 2 og 4.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udsteder inden tre måneder 
efter ikrafttrædelsen af denne forordning 
retningslinjer til støtte for medlemsstaterne 
i deres bestræbelser på at fastlægge 
hensigtsmæssige foranstaltninger og sikre 
en kohærent anvendelse af de 
miljøvurderingsprocedurer, der kræves for 
projekter af fælles interesse i henhold til 
EU-lovgivningen.

Kommissionen udsteder inden tre måneder 
efter ikrafttrædelsen af denne forordning 
retningslinjer til støtte for medlemsstaterne 
i deres bestræbelser på at fastlægge 
hensigtsmæssige foranstaltninger og sikre 
en kohærent anvendelse af de 
miljøvurderingsprocedurer, der kræves for 
projekter af fælles interesse i henhold til 
EU-lovgivningen. Kommissionen 
overvåger gennemførelsen af disse 
retningslinjer i tæt samarbejde med de 
regionale grupper, jf. artikel 11a, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den koordinerede ordning: Den samlede 
afgørelse kan omfatte en række 
individuelle retligt bindende afgørelser fra 
den kompetente myndighed og andre 
berørte myndigheder. Den kompetente 
myndighed fastsætter for hver enkelt sag 
en rimelig tidsfrist, inden for hvilken de 
enkelte afgørelser skal træffes. Den 
kompetente myndighed kan træffe en 
individuel afgørelse på vegne af en anden 
berørt national myndighed, hvis en 
afgørelse fra den pågældende myndighed 
ikke foreligger inden for den fastsatte 
tidsfrist, og hvis forsinkelsen ikke er 
behørigt begrundet. Den kompetente 
myndighed kan underkende en individuel 
afgørelse, der træffes af en anden national 
myndighed, hvis den finder, at afgørelsen 
ikke er fyldestgørende begrundet ud fra 

b) den koordinerede ordning: Den samlede 
afgørelse kan omfatte en række 
individuelle retligt bindende afgørelser fra 
den kompetente myndighed og andre 
berørte myndigheder. Den kompetente 
myndighed fastsætter for hver enkelt sag 
en arbejdsgruppe, hvor alle de berørte 
myndigheder er repræsenteret, med 
henblik på at fastlægge en plan for 
tilladelsesproceduren og overvåge dens 
gennemførelse. I medfør af artikel 11, stk. 
1, kan den kompetente myndighed 
fastsætte en rimelig tidsfrist, inden for 
hvilken de enkelte afgørelser skal træffes. 
Den kompetente myndighed kan træffe en 
individuel afgørelse på vegne af en anden 
berørt national myndighed, hvis en 
afgørelse fra den pågældende myndighed 
ikke foreligger inden for den fastsatte 
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den tilgrundliggende dokumentation, der 
forelægges af den pågældende myndighed. 
Den kompetente myndighed påser, at de 
relevante krav i international lovgivning og 
EU-lovgivningen overholdes, og skal 
behørigt begrunde sin afgørelse.

tidsfrist, og hvis forsinkelsen ikke er 
begrundet, med mindre den skyldes 
årsager, der ligger uden for den berørte 
nationale myndigheds kontrol. Den 
kompetente myndighed kan underkende en 
individuel afgørelse, der træffes af en 
anden national myndighed, hvis den finder, 
at afgørelsen ikke er fyldestgørende 
begrundet ud fra den tilgrundliggende 
dokumentation, der forelægges af den 
pågældende myndighed. Den kompetente 
myndighed påser, at de relevante krav i 
international lovgivning og EU-
lovgivningen overholdes, og skal behørigt 
begrunde sin afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at klager vedrørende den materielle 
eller processuelle lovlighed af en samlet 
afgørelse behandles så effektivt som 
muligt.

4. Medlemsstaterne sikrer, at klager 
vedrørende den materielle eller 
processuelle lovlighed af en samlet 
afgørelse behandles så effektivt som 
muligt.

Or. en

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der gennemføres mindst én offentlig 
høring tilrettelagt af projektiværksætteren 
eller, hvis dette er fastsat i den nationale 
lovgivning, af den kompetente myndighed, 
før ansøgningen indgives til den 
kompetente myndighed, jf. artikel 11, stk. 

4. Der gennemføres mindst én offentlig 
høring tilrettelagt af projektiværksætteren 
eller, hvis dette er fastsat i den nationale 
lovgivning, af den kompetente myndighed, 
før ansøgningen indgives til den 
kompetente myndighed, jf. artikel 11, stk. 
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1, litra a). Den offentlige høring har til 
formål at informere de interesseparter, der 
er omhandlet i punkt 2, litra a), i bilag VI, 
om projektet på et tidligt tidspunkt og 
identificere den bedst egnede placering 
eller linjeføring og de relevante spørgsmål, 
der skal behandles i ansøgningen.
Mindstekravene til denne offentlige høring 
er præciseret i punkt 4 i bilag VI. 
Projektiværksætteren udarbejder en 
rapport, som sammenfatter resultaterne af 
aktiviteter i forbindelse med 
offentlighedens deltagelse forud for 
indgivelsen af ansøgningen, og rapporten 
indgives sammen med ansøgningen til den 
kompetente myndighed, der tager behørigt 
hensyn til disse resultater, når den træffer 
den samlede afgørelse.

1, litra a). Den offentlige høring har til 
formål at informere de interesseparter, der 
er omhandlet i punkt 2, litra a), i bilag VI, 
om projektet på et tidligt tidspunkt og 
identificere den bedst egnede placering 
eller linjeføring og de relevante spørgsmål, 
der skal behandles i ansøgningen. 
Mindstekravene til denne offentlige høring 
er præciseret i punkt 4 i bilag VI. 
Projektiværksætteren udarbejder en 
rapport, som sammenfatter resultaterne af 
aktiviteter i forbindelse med 
offentlighedens deltagelse forud for 
indgivelsen af ansøgningen, og rapporten 
indgives sammen med ansøgningen til den 
kompetente myndighed, der tager behørigt 
hensyn til disse resultater, når den træffer 
den samlede afgørelse. Den kompetente 
myndighed overvåger den offentlige 
høringsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

egenskaber. Datoen for underskrift af den 
kompetente myndigheds accept af 
anmeldelsen gælder som startdatoen for 
tilladelsesproceduren. Hvis to eller flere 
medlemsstater er involveret, er det datoen 
for den sidste kompetente myndigheds 
accept af anmeldelsen, der gælder som 
startdatoen for tilladelsesproceduren.
Medlemsstaterne kan om nødvendigt 
vælge en kortere frist.

Or. en

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den lovpligtige tilladelsesprocedure, 
som ikke må vare længere end et år, 
dækker perioden fra accept af den 
indsendte ansøgning og frem til det 
tidspunkt, hvor den kompetente myndighed 
træffer en samlet afgørelse. 
Medlemsstaterne kan vælge en kortere 
frist, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

b) Den lovpligtige tilladelsesprocedure, 
som ikke må vare længere end et år, 
dækker perioden fra datoen for accept af 
den indsendte ansøgning og frem til det 
tidspunkt, hvor den kompetente myndighed 
træffer en samlet afgørelse. 
Medlemsstaterne kan vælge en kortere
frist, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Overskrides fristen for den samlede 
afgørelse, meddeler den kompetente 
myndighed den kompetente gruppe, hvilke 
foranstaltninger, der er truffet eller vil blive 
truffet for at afslutte tilladelsesproceduren 
med mindst mulig forsinkelse. Gruppen 
kan anmode den kompetente myndighed 
om regelmæssigt at aflægge rapport om de 

6. Overskrides fristen for den samlede 
afgørelse, giver den kompetente 
myndighed, eller, hvis artikel 9, stk. 2b, 
finder anvendelse, den kompetente 
myndighed i fællesskab med de berørte 
myndigheder, den kompetente gruppe 
inden en måned efter fristens udløb, en 
udførlig begrundelse for forsinkelsen og 
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fremskridt, der er gjort i denne henseende. meddeler, hvilke foranstaltninger, der er 
truffet eller vil blive truffet for at afslutte 
tilladelsesproceduren med mindst mulig 
forsinkelse. Gruppen kan anmode den 
kompetente myndighed om regelmæssigt at 
aflægge rapport om de fremskridt, der er 
gjort i denne henseende.

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Overvågning af den prioriterede status for 
projekter af fælles interesse og 
tilladelsesproceduren.
1. Den kompetente myndighed og de 
berørte nationale myndigheder aflægger 
rapport på gruppens møder om, hvordan 
tilladelsesproceduren for projekter af 
fælles interesse skrider frem.
2. Kommissionen etablerer, organiserer 
og offentliggør en pris, som tildeles et 
begrænset antal kompetente myndigheder 
og deres personale som anerkendelse for 
deres eksemplariske indsats med at lede 
tilladelsesproceduren, når det gælder 
inddragelsen af interessenter, 
anvendelsen af innovativ praksis og den 
generelle effektivitet. Nationale og 
grænseoverskridende mekanismer, som 
medlemsstaterne har indført med henblik 
på udveksling af bedste praksis og 
kapacitetsopbygning inden for udstedelse 
af tilladelse til energiinfrastruktur, kan 
også komme i betragtning til at modtage 
prisen.
3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen og de regionale grupper 
senest ti måneder efter denne forordnings 
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ikrafttræden de foranstaltninger, der er 
indført i medfør af artikel 8, stk. 3 og 4, 
artikel 9, stk. 1, 2b, 3 og 4, samt artikel 10, 
stk. 1. Kommissionen overvåger 
fremskridt og underretter i givet fald 
medlemsstaterne inden for to måneder om 
behovet for korrigerende foranstaltninger.
4. Hvis medlemsstaterne ikke indfører de 
foreskrevne foranstaltninger senest tre 
måneder efter Kommissionens 
underretning, jf. stk. 3, eller hvis den 
kompetente myndighed og de berørte 
myndigheder, jf. artikel 9, stk. 1 og 2b, 
ikke inden for to måneder overholder 
forpligtelserne til at aflægge rapport, som 
er fastsat i artikel 11, stk. 6, og artikel 
11a, stk. 1 og 3, kan Kommissionen 
pålægge medlemsstaterne sanktioner i 
overensstemmelse med stk. 5.
5. I overensstemmelse med stk. 4 kan 
Kommissionen tilbageholde finansiel EU-
støtte som fastsat i artikel 15 fra projekter, 
der gennemføres på den berørte 
medlemsstats område.

Or. en

Begrundelse

Forsinkelser i tilladelsesprocedurer blev identificeret som store hindringer for udnyttelsen af 
grænseoverskridende infrastruktur. De varede i gennemsnit 12 år. Eftersom håndhævelsen af 
tidsfristen på tre år kan have skadelige indvirkninger på tilladelsesprocedurerne, er det 
nødvendigt med andre positive og negative incitamenter for at håndtere denne store kilde til 
forsinkelser og blokeringer. Medlemsstaterne må sikre overholdelse af de administrative og
organisatoriske betingelser i denne forordning for at give mulighed for hurtigere 
tilladelsesprocedurer og en mere effektiv anvendelse af ressourcer på nationalt plan.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 

1. Inden tre måneder fra denne forordnings 
ikrafttræden forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas Agenturet 



PR\890818DA.doc 37/69 PE480.775v01-00

DA

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

og Kommissionen deres respektive 
metoder, herunder vedrørende net- og 
markedsmodeller, for en harmoniseret cost-
benefit-analyse af energisystemet som 
helhed på EU-plan for projekter af fælles 
interesse, der er omfattet af kategorierne og 
kriterierne i punkt 1, litra a) til d), og 
punkt 2, i bilag II. Metoderne udarbejdes i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 4, stk. 2, bilag IV og V. ENTSO'en 
for elektricitet og ENTSO'en for gas 
hører de relevante interessenter, herunder 
brugerne af infrastrukturen og andre 
projektudviklere end 
transmissionssystemoperatører, på et 
tidligt stadie i udviklingen af metoden.

Or. en

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Metoderne anvendes til cost-benefit-
analyserne i forbindelse med alle 
efterfølgende ti-årige netudviklingsplaner 
for el og gas, der udarbejdes af 
ENTSO'erne for elektricitet og gas i 
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.
Med henblik på den første 
udvælgelsesrunde for projekter af fælles 
interesse efter denne forordnings 
ikrafttræden og med henblik på en 
overgangsperiode på et år udvikler 
ENTSO'en for elektricitet og ENTSO'en 
for gas den metode, der skal anvendes til 
cost-benefit-analysen, senest tre måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden. 
Udviklingen af denne metode foretages i 
tæt samarbejde med Agenturet og 
Kommissionen. Kommissionen validerer 
metoden inden for tidsfristen i dette 
stykke. Metoden ajourføres efterfølgende i 
overensstemmelse med denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsomkostningerne i forbindelse 
med et projekt af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, afholdes af 
transmissionssystemoperatøren(-erne) i den 

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

af lagersystemoperatøren (-erne), alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, i den 
eller de medlemsstater, som projektet giver 
en positiv nettovirkning, og betales af 
netbrugerne gennem taksterne for 
netadgang.

Or. en

Begrundelse

Oplagring af elektricitet er en liberaliseret aktivitet. Underjordisk oplagring af gas kan være 
reguleret eller ikke reguleret.

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Nationale reguleringsmyndigheder 
etablerer i samarbejde med Agenturet en 
række passende indikatorer til at 
sammenligne investeringsomkostninger 
pr. enhed mellem projektiværksættere i de 
forskellige medlemsstater. Hvis Agenturet 
skønner det nødvendigt, foretager 
Agenturet og de nationale 
energimyndigheder i fællesskab en 
benchmarking af 
investeringsomkostningerne for at sikre, 
at de er opstået på rationel vis. 

Or. en

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De nationale reguleringsmyndigheder 
og Agenturet underretter Kommissionen 
om væsentlige stigninger i 
investeringsomkostningerne. På grundlag 
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af disse oplysninger kan Kommissionen 
iværksætte en indkaldelse af forslag, som 
er åben for alle projektiværksættere, og 
som har til formål at færdiggøre projektet.

Or. en

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forretningsplan, som evaluerer 
projektets finansielle bæredygtighed, 
herunder den valgte finansieringsløsning, 

b) (Vedrører ikke den danske tekst)
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og, for projekter af fælles interesse 
omfattet af kategorien i punkt 2 i bilag II, 
resultaterne af en markedsanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For projekter, der er opført på den første 
EU-liste over projekter af fælles interesse, 
skal projektiværksætterne indgive deres 
anmodning senest den 30. september 
2013.

For projekter, der er opført på den første
EU-liste over projekter af fælles interesse, 
skal projektiværksætterne indgive deres 
anmodninger senest to måneder efter 
vedtagelsen af den første liste.

Or. en

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingsafgørelsen offentliggøres. Omkostningsfordelingsafgørelsen
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingsafgørelsen offentliggøres. Omkostningsfordelingsafgørelsen
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den nationale reguleringsmyndigheds 
afgørelse om at yde sådanne incitamenter 
omfatter en vurdering af cost-benefit-
analysen og dens resultater på grundlag af 
de metoder, der er udarbejdet i henhold til 
artikel 12, og navnlig projektets positive 
eksternaliteter på regionalt niveau eller 
EU-niveau. De nationale 
reguleringsmyndigheder skal desuden 
analysere de særlige risici, som 
projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, 
de iværksatte risikobegrænsende 



PR\890818DA.doc 43/69 PE480.775v01-00

DA

foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

foranstaltninger og begrundelsen for denne 
risikoprofil i lyset af projektets positive 
nettovirkning, når det sammenlignes med 
mindre risikofyldte alternativer. 
Støtteberettigede risici omfatter navnlig 
risici knyttet til nye 
transmissionsteknologier, både på land og 
offshore, risici vedrørende underdækning 
af omkostninger og udviklingsrisici.

Or. en

Begrundelse

Nationale reguleringsmyndigheder vurderer uafhængigt projektiværksætterens cost-benefit-
analyse.

Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Senest den 31. juli 2013 offentliggør 
hver national reguleringsmyndighed sine 
metoder og de kriterier, der er anvendt ved 
evalueringen af investeringer i el- og 
gasinfrastrukturprojekter og de højere 
risici i forbindelse med dem samt de 
passende incitamenter, der er omhandlet i 
stk. 1 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Operativ koordination

1. Med henblik på at sikre, at Unionens 
energiinfrastruktur, herunder projekter af 
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fælles interesse, fungerer pålideligt og 
effektivt, forelægger ENTSO'en for 
elektricitet og ENTSO'en for gas 
Agenturet og Kommissionen senest seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden deres respektive forslag til 
udarbejdelse og gennemførelse af 
passende operativ realtidskoordinering.
2. Forslagene omfatter:
a) fuldstændige funktionelle 
specifikationer, der klart angiver de 
oplysninger, der skal indsamles og deles 
blandt alle sammenkoblede 
transmissionssystemoperatører inden for 
hvert sammenkoblet område
b) styringsmodeller, herunder ejerskab
c) gennemførelsesplaner.
3. Senest tre måneder efter datoen for 
modtagelse af forslagene offentliggør 
Agenturet en begrundet udtalelse om 
forslagene.
4. Senest tre måneder efter modtagelsen 
af Agenturets udtalelse tilskynder 
Kommissionen ENTSO'en for elektricitet 
og ENTSO'en for gas til at påbegynde 
gennemførelsen af den passende operative 
koordination.
5. De operative oplysninger, som 
omhandles i artikel 2a, stilles til rådighed 
i realtid for alle sammenkoblede 
systemoperatører og for Agenturet. Hver 
systemoperatør udpeger et kontaktpunkt, 
der har ansvaret for forespørgsler 
vedrørende sådanne oplysninger fra 
Agenturet eller fra andre 
systemoperatører.

Or. en

Begrundelse

 På grund af en stadig stigende kompleksitet og indbyrdes afhængighed inden for nettet er der 
behov for en operativ koordination på europæisk niveau for at indsamle realtidsoplysninger 
om grænseoverskridende udveksling af elektricitet og gas og deres relative omkostninger med 
henblik på at give Kommissionen, medlemsstaterne, regulerende myndigheder og 
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transmissionssystemoperatører nyttige oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at 
infrastrukturnettene fungerer sikkert og effektiv, samt planlægningen af dem i fremtiden.

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, undtagen el-
oplagringsprojekter i form af pumpekraft 
(vand), er også berettiget til finansiel EU-
støtte i form af tilskud til anlægsarbejder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten], hvis de gennemføres i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 5, stk.6, litra b), eller, 
hvis de opfylder følgende kriterier:

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2, i bilag II, er også 
berettiget til finansiel EU-støtte i form af 
tilskud til anlægsarbejder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten], hvis de gennemføres i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 5, stk.6, litra b), eller, 
hvis de opfylder følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) projektet ikke er kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er foretaget 
af mulige investorer eller kreditorer:

– Der tages hensyn til afgørelsen om 
incitamenter og dens begrundelse, jf. 
artikel 14, stk. 3, ved vurderingen af 
projektets kommercielle bæredygtighed,  
og
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– for el-oplagring i form af pumpekraft 
(vand) vurderes mangel på kommerciel 
bæredygtighed under hensyntagen til en 
omfattende evaluering af alle 
indtægtsstrømme i forskellige 
forretningsplansscenarier, der afspejler 
forskellige gældende regelsystemer.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at diskriminere infrastruktur for oplagring i form af pumpekraft i 
forhold til gasoplagring, eftersom denne type infrastruktur kan spille en vigtig rolle for den 
grænseoverskridende energibalance. I forbindelse med vurderingen af den kommercielle 
bæredygtighed for denne kategori af infrastruktur bør man imidlertid tage hensyn til alle 
mulige direkte og indirekte indtægtsstrømme, f.eks. dem der følger af optimeringen af en 
større portefølje af energiinfrastrukturer, og til det gældende regelsystem. Kun
infrastrukturer, der ikke er kommercielt bæredygtige, kan støttes finansielt.

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Projekter, der henhører under 
kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag IV, er 
kun berettiget til finansiel EU-støtte som 
fastsat i artikel 15, stk. 1, 2 og 3, hvis de 
involverede operatører overholder den 
gældende EU-lovgivning, der finder 
anvendelse på Unionens indre 
energimarked for el og gas, nemlig 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF.

Or. en

Begrundelse

Integration og konkurrence på markedet er væsentlige forudsætninger for opfyldelsen af EU's 
energipolitiske mål om forsyningssikkerhed og konkurrenceevne. Visse medlemsstater har dog 
endnu ikke gennemført den anden og tredje europæiske energipolitiske pakke, hvilket er 
nødvendigt for at opnå et fælles europæisk energimarked. De berørte projektiværksættere 
børe derfor ikke være berettigede til finansiel EU-støtte.
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Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Gennemførelsen af de operative 
koordineringsfunktioner, der er 
omhandlet i artikel 14a, er berettiget til 
finansiel EU-støtte.

Or. en

Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– sammenligningen af gældende 
nationale retlige rammer og deres relation 
til effektiviteten af den generelle 
tilladelsesprocedure samt konsekvensen af 
at udvide den nuværende bestemmelse til 
energiinfrastrukturprojekter på nationalt 
niveau

Or. en

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– identificeringen af bedste og innovative 
praksisser med hensyn til inddragelse af 
interessenter og afbødning af 
miljøindvirkning under 
tilladelsesprocedurer

Or. en
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Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra e – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis det i rapporten om gennemførelse 
af projekter af fælles interesse 
konkluderes, at der ikke er gjort 
tilstrækkelige fremskridt mod opfyldelsen 
af EU's politiske mål på energi- og 
klimaområdet, bør Kommissionen senest 
den 30. juni 2018 foreslå en 
omarbejdning af denne forordning, eller 
om nødvendigt fremlægge et lovforslag til 
håndtering af de identificerede 
udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører senest tolv 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden en oplysningskampagne om 
energinet, som skræddersyes til nationale 
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og lokale modtagere.

Or. en

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 2 – indledning

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 West Electricity"): interne 
linjer og sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i regionen, navnlig 
mellem den Iberiske Halvø og Frankrig, 
og yderligere sammenkoblinger med 
Centraleuropa, for at fuldføre det indre 
marked og integrere elproduktion fra 
vedvarende energikilder, og med 
tredjelande i Middelhavsområdet, navnlig 
for at integrere elektricitet fra vedvarende 
energikilder og med henblik på transport 
heraf til forbrugscentre og 
oplagringssteder.

Or. en

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5 – indledning

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 reversible gasstrømme i 
Vesteuropa med sigte på yderligere 
diversificering af eksterne 
forsyningskilder og -veje og for at 
forbedre Centraleuropas 
forsyningssikkerhed, øge kortfristet 
gasforsyningskapacitet og optimere de 
eksisterende LNG-terminaler og den 
eksisterende oplagringsinfrastruktur.
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Or. en

Begrundelse

Atlanterhavskysten og den Iberiske Halvø spiller en nøglerolle for diversificeringen af 
naturgaskilder, der i dag i høj grad afhænger af nogle få leverandørlande. Området kan give 
et uvurderligt bidrag til Europas energipolitiske mål om forsyningssikkerhed, konkurrence og 
bæredygtighed. Anvendelsen af den eksisterende infrastruktur kan give mulighed for en 
adgangsrute med lavere omkostninger og en sammenligningsmæssigt hurtigere 
gennemførelse.

Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Bilag I – punkt 12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Annex 2 – point 1 – point 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 

(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 
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effektivt og bæredygtigt elsystem med lave 
tab, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed

bæredygtigt elsystem med lave tab, høj 
kvalitet, forsyningssikkerhed og sikkerhed

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med foreslåede ændringer i punkt 1e i bilag IV.  Intelligente net skal 
udvides til at omfatte lavspændingsnet, hvor der i øjeblikket kan opnås størst fordele ved 
deres udnyttelse, og hvor det største antal forbrugere og små elproduktionsanlæg er tilsluttet.

Ændringsforslag 86
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) lagerfaciliteter til permanent 
geologisk lagring af kuldioxid tilsluttet 
ovennævnte rørledninger, der betjener 
mindst to medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 87
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, de
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, og som 
har indgivet et potentielt støtteberettiget 
projekt, organisationer, der repræsenterer 
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producenter og 
distributionssystemoperatører, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Andre operatører end transmissionssystemoperatører bør være til stede i de regionale 
grupper gennem den sammenslutning, der repræsenterer dem. De er ofte projektiværksættere 
og driver infrastruktur, der er afgørende for, at det indre energimarked og 
transmissionssystemet fungerer godt. På trods heraf var deres repræsentation i den ti-årige 
netudviklingsplan ikke altid sikret. De nationale myndigheders deltagelse skal ikke skade de 
nationale reguleringsmyndigheders ansvar og forpligtelser (som f.eks. takstfastsættelse) i 
dette forslag og i anden relateret EU-lovgivning.

Ændringsforslag 88
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 elprojekter, 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, og som 
har indgivet et potentielt støtteberettiget 
projekt, organisationer, der repræsenterer 
de berørte infrastrukturoperatører, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

Deltagelsen af nationale 
reguleringsmyndigheder og Agenturet i de 
regionale grupper må ikke bringe 
opfyldelsen deres mål og pligter i henhold 
til denne forordning eller jf. artikel 36 og 
37 i direktiv 2009/72/EF og artikel 40 og 
41 i direktiv 2009/73/EF samt i henhold til 
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forordning (EF) nr. 713/2009 i fare.

Or. en

Begrundelse

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Annex 3 – part 1 – point 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 såsom de 
nuværende regionale initiativer for el og 
gas.

Or. en

Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Beslutningsbeføjelserne i grupperne 
begrænses til Kommissionen og 
medlemsstaterne. Beslutningerne skal 
behørigt begrundes over for gruppen og 
troværdigt afspejle konsensus som 
omhandlet i del 2, punkt 6b, i bilag II.
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Or. en

Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Annex 3 – part 2 – point 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 for de prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -
områder, der er anført i bilag I, en 
evaluering af hvorvidt kriterierne er artikel 
4 er opfyldt, en vurdering af projektets 
bidrag til opfyldelsen af de specifikke 
kriterier defineret i artikel 4, stk. 2, litra 
a)-e), alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, og alle andre relevante 
oplysninger, der er nødvendige for 
evalueringen af projektet. For projekter 
med en tilstrækkelig modenhedsgrad 
indsender projektiværksætteren en 
projektspecifik cost-benefit-analyse i 
overensstemmelse med metoden i artikel 
12.

Or. en

Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) For projekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, 
sikrer Agenturet i samarbejde med de 
nationale reguleringsmyndigheder en 
konsekvent anvendelse af 
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vurderingskriterierne og cost-benefit-
analysen og foreslår om nødvendigt 
rettelser. 

Or. en

Ændringsforslag 93
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) For projekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 3 og 4 i bilag II, 
evaluerer Kommissionen den konsekvente 
anvendelse af kriterierne i artikel 4, stk. 2, 
litra d) og e). 

Or. en

Ændringsforslag 94
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) Efter godkendelsen af den første liste 
over projekter af fælles interesse skal for 
alle efterfølgende vedtagne EU-lister over 
projekter af fælles interesse foreslåede 
elprojekter, der er omfattet af kategorierne 
i punkt 1, litra a), b) og d), i bilag II 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. en

Begrundelse

I den ti-årige netudviklingsplan arbejder man fortsat på at få et fuldstændigt overblik over 
alle relevante projekter på gas- og elområdet.
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Ændringsforslag 95
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) Efter godkendelsen af den første liste 
over projekter af fælles interesse skal for 
alle efterfølgende EU-lister over projekter 
af fælles interesse, der vedtages, 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

I den ti-årige netudviklingsplan arbejder man fortsat på at få et fuldstændigt overblik over 
alle relevante projekter på gas- og elområdet.

Ændringsforslag 96
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I henhold til punkt 3 og 4 i dette bilag 
skal ENTSO'en for elektricitet eller 
ENTSO'en for gas, alt efter hvad der er 
mest hensigtsmæssigt, under Agenturets 
overvågning vurdere, hvorvidt 
projektforslag, som er indgivet med 
henblik på optagelse på den første liste 
over projekter af fælles interesse, og som 
ikke tidligere er blevet evalueret i henhold 
til forordning (EF) nr. 714/2009 og 
forordning (EF) nr. 715/2009, står i 
konsekvens til den ti-årige EU-
netudviklingsplan. Efter ENTSO'ens 
godkendelse er projektet berettiget til en 
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vurdering i overensstemmelse med denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

En sammenhængende udbyggelse af nettet forudsætter, at projektforslagene står i konsekvens 
til den ti-årige EU-netudviklingsplan. Planen skal fortsat være grundlaget for at identificere 
projekter af fælles interesse.

Ændringsforslag 97
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 mindst to 
medlemsstater, og skal forelægges 
Kommissionen af de berørte medlemsstater 
eller af enheder, der er udpeget af de 
pågældende medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng med kravene til gas og elektricitet. Denne industrisektor er langt 
fra færdigudviklet, og derfor er kravet om, at infrastrukturen skal omfatte mindst tre 
medlemsstater, for strengt.

Ændringsforslag 98
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) 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 
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forbehold af bestemmelserne i del 2, 
punkt 3 og 4, tage hensyn til projekter, der 
er blevet udpeget som projekter af EU-
interesse gennem tidligere initiativer som 
TEN-E og Det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet.

Or. en

Begrundelse

Afbrydelse af projekter, som er godkendt og finansieret inden for rammerne af de tidligere 
instrumenter TEN-E eller det europæiske genopretningsprogram for energiområdet, men som 
endnu ikke er afsluttede, bør undgås.

Ændringsforslag 99
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Hver regional gruppe bør søge at 
opnå konsensus om, hvilke projekter, der 
skal optages på dens foreslåede liste over 
projekter af fælles interesse.

Or. en

Ændringsforslag 100
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 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



PR\890818DA.doc 59/69 PE480.775v01-00

DA

Begrundelse

Gasoplagring eller flydende naturgas kan forsyne mere end et land, hvis der findes en 
sammenkoblingsinfrastruktur.

Ændringsforslag 101
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 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 være
dimensioneret til udstyr og -anlæg på alle 
spændingsniveauer. Det involverer 
projektiværksættere fra mindst tre
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.

Or. en

Begrundelse

Intelligente net skal udvides til at omfatte lavspændingsnet, hvor der i øjeblikket kan opnås 
størst fordele ved intelligente net, og hvor det største antal forbrugere og små 
elproduktionsanlæg er tilsluttet. Gennem et højt niveau af industriel integration fremmer 
inddragelse af aktører fra forskellige medlemsstater tilvejebringelse og udveksling af know-
how og teknisk ekspertise og fremmer derigennem udnyttelsen af intelligente net i Europa.

Ændringsforslag 102
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) transport- og lagringsinfrastruktur i 
forbindelse med CO2-opsamling og -
lagring: projektet er placeret i et 
geografisk område, hvor der er et behov, 
og øger infrastrukturens kapacitet til at 
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transportere og/eller lagre kuldioxid, eller 
projektet indebærer etableringen af et 
centrum eller en afsætningsfacilitet, så 
kuldioxid i fremtiden kan transporteres 
mellem mindst to medlemsstater, og 
projektiværksættere fra mindst tre 
medlemsstater deltager med andet and 
finansiering.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng med artikel 4, stk. 1. Det gælder om at fremme deling af know-how 
og kompetencer mellem europæiske industrielle markedsdeltagere i en sektor, der stadig ikke 
er færdigudviklet.

Ændringsforslag 103
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 2 – litra a – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at vurdere indvirkningerne for det 
analyserede område, jf. punkt 10 i bilag 
V, som et projekt har på produktions- og 
transmissionsomkostninger for 
energisystemet som helhed og udviklingen 
af engrosmarkedspriserne ved forskellige 
planlægningsscenarier, idet der navnlig 
tages højde for forskelle i 
rangfølgeordningen.

Or. en

Ændringsforslag 104
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 

(b) konkurrence måles på grundlag af 
diversificeringsgraden på EU-plan, 
herunder lettere adgang til nationale 
forsyningskilder, hvorved der successivt 
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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.

tages hensyn til: diversificeringen af 
energikilder,  diversificeringen af
leverandører,  diversificeringen af ruter,  
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 105
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) gasforsyningssikkerheden måles ved at 
vurdere merværdien af projektet for 
systemets kort- og langfristede robusthed 
og forbedringen af systemets resterende 
fleksibilitet til at håndtere 
forsyningsafbrydelser under forskellige 
scenarier, samt den yderligere kapacitet, 
der skabes af projektet, målt i forhold til 
infrastrukturstandarden (n-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

(c) gasforsyningssikkerheden måles ved at 
vurdere merværdien af projektet for den
kort- og langfristede robusthed af 
Unionens gassystem og forbedringen af 
systemets resterende fleksibilitet til at 
håndtere forsyningsafbrydelser under 
forskellige scenarier på EU-plan, samt den 
yderligere kapacitet, der skabes af 
projektet, målt i forhold til 
infrastrukturstandarden (n-1-reglen) på 
regionalt plan i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
994/2010

Or. en

Ændringsforslag 106
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 i klimaforhold. Ved 
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målingen vurderes omkostningerne ved at 
nedbringe emissioner ved hjælp af 
projektet sammenlignet med 
omkostningerne for at spare den samme 
mængde af emissioner gennem alternative 
investeringer baseret på bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Kriteriet er ikke formuleret kvantitativt og er derfor svær at anvende som et grundlag for at 
identificere projekter af fælles interesse.

Ændringsforslag 107
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, indenlandsk produktion, pris på 
og tilgang til flydende naturgas, 
brændstofpriser (herunder for kul, gas og 
olie), elpriser, gaskraftværkers 
geografiske beliggenhed, 
lagringsfaciliteters beliggenhed, 
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

Or. en

Ændringsforslag 108
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. Ved cost-benefit-analysen 
tages der hensyn til situationen i de 
medlemsstater, der modtager finansiel 
bistand, for at skabe mere lige vilkår og 
sikre, at der tages hensyn til de 
sammenligningsmæssigt højere 
kapitaludgifter. 

Or. en

Begrundelse

Energiinfrastrukturprojekters rentabilitet er mere risikofyldt i medlemsstater, der modtager 
finansiel bistand, hvilket skyldes de sammenligningsmæssigt højere kapitaludgifter og en 
konkurrencemæssig ulempe inden for rammerne af konsekvensanalysen. 

Ændringsforslag 109
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 110
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 6 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) bæredygtighed i form af mængden af 
kulstofemissioner, der undgås

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med kriterierne i artikel 4, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 111
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 
markedsanalysen, f.eks. virkningerne af 
"open season"-udbud, virkningerne på 
indikatorerne i bilag IV og positive 
eksternaliteter såsom følgende:

Or. en

Begrundelse

Resultaterne af "open season"-udbud kan variere betydeligt med tiden, alt afhængig af 
forskellige baggrundsfaktorer, og de er ikke altid pålidelige indikatorer for 
markedspotentialet.

Ændringsforslag 112
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) systemrobusthed, herunder 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
klimaforandringer, og systemsikkerhed, 
især for kritisk europæisk infrastruktur, jf. 
direktiv 2008/114/EF

(b) systemrobusthed, herunder 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
klimaforandringer, og systemsikkerhed, 
der opfylder n-1-sikkerhedskriteriet, især 
for kritisk europæisk infrastruktur, jf. 
direktiv 2008/114/EF
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Or. en

Ændringsforslag 113
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) bidrag til en bedre balance mellem de 
forskellige forsyningskilder og 
adgangspunkter til EU's gasnet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle adgangspunkter identificeres og bidrager på en afbalanceret måde til 
gasforsyningen i Europa. Hvis dette opnås, vil Europa kunne undgå situationer som f.eks. en 
for stor afhængighed af gasforsyning fra visse lande. Hvert adgangspunkt har sit eget 
særkende og kan bidrag til at forsyne Europa med gas fra forskellige oprindelseskilder og 
forskellige ruter. Infrastrukturer, der allerede er etableret, bør maksimeres for at udnytte 
deres fulde potentiale til de lavest mulige omkostninger for borgerne.

Ændringsforslag 114
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For intelligente net skal cost-benefit-
analysen mindst tage hensyn til 
påvirkningen af de indikatorer, der er 
fastlagt i bilag III.

(8) For intelligente net skal cost-benefit-
analysen mindst tage hensyn til 
påvirkningen af de indikatorer, der er 
fastlagt i bilag IV.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den aktuelle situation

Bæredygtig, sikker energi til overkommelige priser er en af de store udfordringer, der forener 
europæerne, fra civilsamfundet til beslutningstagerne, industrien og miljøforkæmperne. Til 
trods herfor har udviklingen i den europæiske energipolitik været langsom med en sparsom 
tildeling af ressourcer på europæisk plan, og energipolitikken har først for nylig fået mere 
relevans med Lissabontraktaten. Selv om Kommissionen har defineret ambitiøse 
energipolitiske mål som konkurrenceevne, forsyningssikkerhed, bæredygtighed og CO2-
reduktion, kan vi stadig i dag konstatere en utilstrækkelig integration af de indre 
energimarked, en betydelig energiisolation i visse geografiske områder, utilstrækkelig adgang 
til diversificerede energikilder, der bidrager til energisikkerheden, og mangel på håndgribelige 
fordele for forbrugerne og virksomhederne, når de gælder priser og bæredygtighed. Med dette 
helhedsbillede og en høj grad af indbyrdes afhængighed mellem medlemsstaterne er der brug 
for at træffe foranstaltninger på europæisk niveau. Der er behov for at handle hurtigere, mere 
beslutsomt og samlet, og det er afgørende, at Europa spiller en stærkere rolle i koordineringen 
og integrationen af nationale tiltag.

Den politiske kontekst

De europæiske energipolitiske mål fastsætter klare målsætninger for 2020:  20 % reduktion af 
udledningen af drivhusgasser, 20 % vedvarende energi i det endelige energiforbrug og 20 % 
forøgelse af energieffektiviteten. Gennemførelseslovgivningen omfatter direktivet om 
ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner1, direktivet om vedvarende 
energi2, direktivet om opsamling og geologisk lagring af kuldioxid3, forordningen om 
naturgasforsyningssikkerheden4, den tredje energipakke5 og energieffektivitetsdirektivet, som 
i øjeblikket er til forhandling mellem Parlamentet og Rådet. Den tredje energipakke var et 
vigtigt første skridt i retning af et mere integreret europæisk energisystem. Den nylige 
initiativbetænkning om prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter 
(2011/2034(INI))6 gav også stor inspiration til et forslag om en omfattende energinetpolitik. 

Hindringer for et grænseoverskridende energimarked

Til trods for visse fremskridt er der stadig betydelige hindringer for et konkurrencedygtigt 
marked: eltransmissionsnettene i Centraleuropa har store mangler. På trods af de 
minimumsmål for sammenkobling, som Rådet definerede for de enkelte medlemsstater, om at 
10 % af den installerede produktionskapacitet i medlemsstaterne skulle være sammenkoblet 
senest i 2005, havde ni medlemsstater ikke nået dette niveau i 2010. Eloverførsler er steget 
med mindre end halvdelen af, hvad de gjorde i det foregående årti. Forskellene mellem 
gennemsnitspriserne på gas er øget mærkbart. I begyndelsen af 2011 var over 60 

                                               
1 Direktiv 2009/29/EF
2 Direktiv 2009/28/EF
3 Direktiv 2009/31/EF
4 Forordning (EU) nr. 994/2010.
5 Direktiv 2009/72/EF og  2009/73/EF og forordning (EF) nr.  713/2009, 714/2009 og 715/2009.
6 Ordfører: Francico Sosa Wagner
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overtrædelsesprocedurer undervejs, alene vedrørende den anden interne energipolitiske pakke. 
Hvad angår gennemførelsen af den tredje energipakke er tidsfristen udløbet (den 3. marts 
2011), og Kommissionen har for helt nylig udarbejdet otte begrundede udtalelser, der 
opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at overholde deres gennemførelsesforpligtelser.

Hindringer for udviklingen af den grænseoverskridende energiinfrastruktur

Den nye energipolitiske kontekst skaber væsentlige behov for nye infrastrukturer. Alene for 
energiinfrastruktur med grænseoverskridende relevans skønnes der et behov for investeringer 
for 200 mia. EUR senest i 2020. Meget lange nationale tilladelsesprocedurer (i gennemsnit 12 
år) for energiinfrastruktur blokerer stadig ofte projekter og afholder de berørte parter fra at 
træffe beslutninger om investeringer i en situation, hvor offentlighedens modstand stiger, og 
forsinkelserne øges. Mangel på passende finansieringsinstrumenter hæmmer investeringer 
midt i den dyb finansiel krise.

Aktuelle spørgsmål i forslaget til forordning om energiinfrastruktur

Den nye forordning er et positivt og vigtigt initiativ, eftersom den har til formål at fremskynde 
og fuldføre de indre energimarked og omsætte EU's mål på energi- og klimaområdet til 
handling. Den kan gennem mobiliseringen af meget betydelige investeringer bidrage til på ny 
at sætte gang i den økonomiske vækst og jobskabelsen i EU.
Forslaget sigter mod modernisering og sammenkobling af energinet. Hvad angår elektricitet 
har det til formål at øge markedsintegrationen og konkurrenceevnen, systemsikkerheden og 
integrationen af vedvarende energikilder, håndtere decentraliseret og ikke-regulerbar 
energiproduktion via intelligente net, sammenkobling med oplagringssteder og elmotorveje. 
Hvad angår gas kan der opnås energisikkerhed gennem diversificering af kilderne til og 
ruterne for gasforsyning, lagring af flydende naturgas (LNG) og dobbeltrettede rørledninger. 
Forslaget støtter også levering af råolie til indlandsstater og anvendelsen af rørledninger til 
opsamling og lagring af kuldioxid med henblik på at sammenkoble produktions- og 
oplagringssteder.
Forslaget definerer ni prioriterede geografiske korridorer og tre prioriterede tematiske 
områder, fastsætter regler for at identificere projekter af fælles interesse og etablerer i hver 
medlemsstat en enkelt myndighed (one-stop shop), der skal overvåge og fremskynde 
tilladelsesprocedurerne for projekterne af fælles interesse. Der foreslås en cost-benefit analyse 
med henblik på rangordning af projekter af fælles interesse og på omkostningsallokering til 
investeringer i henhold til den grænseoverskridende beliggenhed, hvor fordelene opstår, og 
der gives incitamenter til projekter, der indebærer større risici, og der fastsættes kriterier for, 
hvordan et projekt kan opnå finansiel EU-støtte fra Connecting Europe-faciliteten.

Dette forslag til forordning kan forbedres på flere områder:

a) Proceduren for udvælgelse af projekterne af fælles interesse har til formål at skabe 
europæiske net
Transmissionssystemoperatørernes indgivelse af forslag og de regionale gruppers analyse 
heraf følger en bottom-up-tilgang. Begrebet projektiværksætter blev gendefineret, og deres 
rapportering til de regionale grupper blev præciseret. I bestemmelserne om, hvordan de 
regionale grupper, der er ansvarlige for udvælgelsen af projekter af fælles interesse, styres, 
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står der intet om magtbalancen mellem interessenterne, beslutningsprocedurerne eller 
konflikthåndteringsmekanismer. I drøftelser for nylig i Rådet om styring af de regionale 
grupper, påpegedes medlemsstaternes interesse i at sikre nationale "strategiske interesser". 
Dette er et vigtigt spørgsmål for udviklingen af enhver europæisk infrastruktur.

Sikringen af fælles europæiske interesser under udvælgelsen af projekter bør gå forud for 
individuelle interesser. Proceduren for udvælgelse af projekter af fælles interesse bør foregå i 
overensstemmelse med den tredje lovgivningspakke og Fællesskabets den ti-årige 
netudviklingsplan, og her bør den stærkt forankrede "bottom-up"-tilgang og nationale tilgang 
suppleres med et topstyret europæisk indre markedsperspektiv. Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder (ACER) bør spille en vigtig rolle med hensyn til at garantere 
koordination og en sammenhængende udbygning af nettet og økonomiske effektive 
investeringer og med hensyn til at sikre forbrugerperspektivet. Udvælgelsen af projekter og 
sammensætningen i klynger, først på regionalt plan og senere på EU-plan, tager hensyn til 
flere forskellige kriterier og en cost-benefit-analyse og vil lette objektiviteten og konsensus 
under proceduren for udvælgelse af projekter af fælles interesse.

b) Forslaget etablerer effektive instrumenter til udnyttelse af infrastruktur
Udviklingen og gennemførelsen af grænseoverskridende energinetinfrastruktur har gennem 
historien været udsat for mange hindringer, og dette forventes at fortsætte fremover, eftersom 
der er tale om en følsom balance mellem subsidiaritet og fælles europæisk ineteresse.
Forslaget forsøger at bane en vej for denne proces:  En beskrivelse af de prioriterede 
korridorer vil klarlægge det forventede bidrag fra forskellige regioner til opfyldelsen af 
energipolitiske mål; Ved at beslutningerne i de regionale grupper træffes med konsensus, 
undgår man, at enkelte personer blokerer processen. Mere effektive tilladelsesordninger, en 
tidsfrist på tre år og en one-stop-shop for nationale myndigheders udstedelse af en 
projekttilladelse er vigtige instrumenter for proceduren. På grundlag af erfaringer med gode 
og dårlige resultater fra tidligere kan tildelingen af særlige beføjelser til europæiske 
koordinatorer til at overvåge projekter, der har problemer med gennemførelsen, løse nogle af 
problemerne. I tilfælde af at projektiværksættere ikke har mulighed for at gennemføre 
projekter inden for den planlagte tidsfrist, og hvis forsinkelsen ikke er begrundet med årsager, 
der ligger uden for deres kontrol, og gennemførelsen af projekterne er stærkt forsinket, 
pålægges der desuden klare tidsfrister og procedurer, der skal give nye projektiværksættere 
mulighed for at tilslutte sig projekterne eller overtage dem.

Vi har brug for effektive instrumenter til at overvinde den tiltagende geografiske ulighed og 
isolation og for at garantere territorial samhørighed i hele Unionen. For at sikre at de 
foreskrevne foranstaltninger er effektive og for at overvinde forhindringer, skal der indføres 
instrumenter, der skal give interessenter mulighed for at gå sammen i retning af fælles mål for 
samhørighed og mindske kunstige barrierer for grænseoverskridende net.

c) Forslaget fremmer yderligere samarbejde og koordinering mellem netoperatører for 
at levere de forventede fordele
Forskellige medlemsstater har gjort fremskridt med forskellig hastighed mod opfyldelsen af 
europæiske politiske mål om øget sammenkobling og vedvarende energiproduktion. Hvis man 
tildeler EU-støtte til de medlemsstater, der ikke har gjort meget for at skabe fremskridt, vil det 
skabe en moralsk risiko, i og med at de, som handler sent, vil drage nytte i forhold til dem, 
som har handlet tidligt, idet de har ventet, til der er indført incitamenter til at foretage 
investeringer. Hvis flere operatører (3+) fik mulighed for at deltage i gennemførelsen af EU-
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støttede projekter, ville det forbedre det meget nødvendige samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører, styrke det erhvervede know-how, opbygge tillid mellem 
markedsdeltagerne og fremme markedsintegrationen.
For at sikre, at transmissionssystemoperatørerne anvender og driver energinettene på den 
bedst mulige måde, er det nødvendigt med samarbejde og bedre systemstyring.  Den stigende 
teknologiske kompleksitet i det nye energimiks, som skyldes bidrag fra vedvarende 
energikilder, har øget risikoen for manglende koordinering og tilmed for strømafbrydelser i 
net, der er afhængige af mange kilder. Indsamling og overvågning af oplysninger om 
grænseoverskridende udveksling i realtid kan blive et vigtigt redskab, der kan være med til at 
sørge for en sikker og effektiv drift af energinetinfrastrukturen og ligeledes sikre dens 
fremtidige planlægning. På samme måde er det vigtigt for forbrugerne, at infrastrukturen 
anvendes optimalt. ENTSO'en for elektricitet og ENTSO'en for gas indgiver forslag til 
udarbejdelse og gennemførelse af en passende operativ realtidskoordinering af den 
europæiske energiinfrastruktur.

d) Styrkelse af investeringerne
Det er meget vigtigt at mobilisere private investeringer. Forslaget indeholder en mekanisme til 
grænseoverskridende omkostningsallokering alt efter, hvilke fordele de berørte medlemsstater 
har oplevet. Der fastsættes i denne forordning bestemmelser, der giver nationale 
reguleringsmyndigheder en rolle ved definitionen af investeringsincitamenter, der står i 
forhold til de risici, som projektiværksætterne pådrager sig. Det kan vise sig nødvendigt med 
klarere europæiske retningslinjer eller benchmarking af bedste praksis i Europa for at styrke 
investeringerne.

Manglende kommerciel bæredygtighed var fortsat et vigtigt kriterium for berettigelse til 
finansiel støtte under Connecting Europe-faciliteten. Dette er afgørende for at undgå 
markedsforvridninger og for at reservere offentlig støtte til projekter, der har positive 
eksternaliteter, men som ellers ikke ville blive tilvejebragt via markedsmekanismerne. En tæt 
forbindelse til de finansielle instrumenter under Connecting Europe-faciliteten vil være et 
væsentligt redskab til at mobilisere privat finansiering af investeringer i projekter af fælles 
interesse, medens strukturfondene vil finansiere intelligente energidistributionsnet af lokal 
eller regional betydning. De to finansieringskilder vil således supplere hinanden. På den 
anden side bør medlemsstaterne overholde reglerne på det europæiske energimarked for at 
kunne få adgang til EU's finansieringsinstrumenter under Connecting Europe-faciliteten.


