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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkomment og glæder sig over, at det indeholder 
så omfattende regler for transeuropæiske energiinfrastrukturprojekter, især hvad angår 
projekter af fælles interesse. Ordføreren glæder sig først og fremmest over de foranstaltninger, 
der skal strømline og fremskynde tilladelsesprocedurerne, og opfordrer til, at de vedtages for 
alle relevante områder, også med henblik på at udvikle energiinfrastrukturprojekter, der ikke 
er grænseoverskridende.

Betænkningen fokuserer på energiinfrastrukturens regionale dimension, særlig med hensyn til 
de direkte konsekvenser for borgere, som ofte ikke udlignes tilstrækkeligt af projekternes 
forventede positive resultater i form af energisikkerhed, bæredygtighed eller infrastrukturens 
effektivitet. Derfor bør de regionale myndigheders rolle anerkendes i bestemte faser af 
tilladelsesprocedurerne, således at de, der er mest berørt, får mulighed for at påvirke 
beslutningsprocessen. Desuden bør procedurerne for relevante offentlige høringer 
harmoniseres på EU-plan.

Endvidere bør forslaget sikre en passende balance mellem på den ene side kriterierne for 
omkostningseffektivitet, som er afgørende for de private íværksættere, der i sidste instans 
kommer til at finansiere, udvikle og forvalte energiinfrastrukturen, og på den anden side 
forudsætningerne for tilvejebringelse af økonomisk støtte fra Connecting Europe-faciliteten 
Hvad det sidste angår, er der blevet fremsat passende ændringsforslag med henblik på at 
fastslå, hvornår offentlig interesser og hensynet til forbrugerne gør det berettiget at stille 
supplerende midler til rådighed, uden at det går ud over konkurrenceprincippet.

Ordføreren forslår desuden større inddragelse af gasinfrastrukturprojekter, således at alle de 
nødvendige elementer optages på listen over støtteberettigede projekter for at skabe teknisk 
overensstemmelse og fremme den smidige drift af livsvigtige gaskorridorer i hele Europa.

Ordføreren er af den opfattelse, at enkle procedurer og inddragelse af alle aktører bør være de 
generelle ledende principper for udviklingen af den transeuropæiske energiinfrastruktur.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I sine prioriteringer for 
energiinfrastrukturer bør Kommissionen 
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inkludere øernes specielle energisystemer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Evalueringen af de nuværende TEN-E-
rammer har tydeligt vist, at selv om 
strategien ydede et positivt bidrag til 
udvalgte projekter ved at give dem større 
politisk synlighed, så manglede den vision 
og fokus og var ikke fleksibel nok til at 
udfylde de konstaterede infrastrukturhuller.

(5) Evalueringen af de nuværende TEN-E-
rammer har tydeligt vist, at selv om 
strategien ydede et positivt bidrag til 
udvalgte projekter ved at give dem større 
politisk synlighed, så manglede den vision 
og fokus og var ikke fleksibel nok til at 
udfylde de konstaterede infrastrukturhuller, 
ligesom Unionen langtfra er klar til at 
tage de fremtidige udfordringer på dette 
område op.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En hurtigere fornyelse af eksisterende 
og etablering af ny energiinfrastruktur er 
afgørende for at opfylde EU's energi- og 
klimapolitiske mål, som består i 
gennemførelsen af det indre marked for 
energi, sikring af forsyningssikkerheden, 
navnlig for gas og olie, reducering af 
drivhusgasemissionerne med 20 %, øgning 
af andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug til 
20 % og øgning af energieffektiviteten med 
20 % frem til 2020. Samtidig skal Unionen 
forberede sin infrastruktur på yderligere 
omstilling til kulstoffattige energiformer på 
længere sigt frem til 2050.

(6) En hurtigere fornyelse af eksisterende
energiinfrastruktur, færdiggørelse af 
igangværende arbejde og etablering af ny 
energiinfrastruktur er afgørende for at 
opfylde EU's energi- og klimapolitiske 
mål, som består i gennemførelsen af det 
indre marked for energi, sikring af 
forsyningssikkerheden, navnlig for gas og 
olie, reducering af drivhusgasemissionerne 
med 20 %, øgning af andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i det endelige 
energiforbrug til 20 % og øgning af 
energieffektiviteten med 20 % frem til 
2020. Samtidig skal Unionen forberede sin 
infrastruktur på yderligere omstilling til 
kulstoffattige energiformer på længere sigt 
frem til 2050.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den nuværende økonomiske 
situation understreger nødvendigheden af 
at anvende en integreret tilgang til 
energispørgsmålene og tage hensyn til de 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
aspekter i forbindelse hermed. Det er af 
afgørende betydning at tage hensyn til de 
positive og negative bivirkninger ved 
udførelsen af de nødvendige opgaver, der 
på mellemlang og lang sigt skal sikre, at 
alle EU- borgere har adgang til sikker og 
bæredygtig energi til overkommelige 
priser.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det indre marked for energi er fortsat 
opsplittet på grund af utilstrækkelige 
forbindelser mellem de enkelte landes 
energinet, selv om det indre marked retligt 
eksisterer, jf. Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet og Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
naturgas. Integrerede net, som dækker hele 
Unionen, er dog af afgørende betydning for 
at sikre et konkurrencedygtigt og 
velfungerende integreret marked, som 
fremmer vækst, beskæftigelse og en 
bæredygtig udvikling.

(7) Det indre marked for energi er fortsat 
opsplittet på grund af utilstrækkelige 
forbindelser mellem de enkelte landes 
energinet, selv om det indre marked retligt 
eksisterer, jf. Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet og Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for 
naturgas. Integrerede net, som dækker hele 
Unionen, og etablering af infrastruktur til 
intelligente net, der giver øget 
energieffektivitet og integration af 
distribuerede vedvarende energikilder, er 
dog af afgørende betydning for at sikre et 
konkurrencedygtigt og velfungerende 
integreret marked, som fremmer
ressourceeffektiv vækst, beskæftigelse og 
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en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) De ultraperifere regioner er meget 
afhængige af importeret fossilt brændstof, 
hvilket medfører ekstraomkostninger i 
takt med regionernes vækst og 
økonomiske udvikling. Det er derfor 
vigtigt at stimulere disse regioners 
betydning som naturlige laboratorier for 
vedvarende energi og transport af 
elektricitet og naturgas via udviklingen af 
projekter af almen interesse med henblik 
på en diversificering af energigrundlaget, 
forbedring af bæredygtigheden og 
energieffektiviteten og samtidig bidrage til 
at nå de mål, der er fastsat i Europa 2020-
strategien.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Denne forordning fastsætter regler for 
den rettidige udvikling og interoperabilitet 
af de transeuropæiske energinet med sigte 
på at nå traktatens energipolitiske mål, 
nemlig at sikre et velfungerende indre 
marked for energi, sikre 
forsyningssikkerheden i Unionen, fremme 
energieffektivitet og energibesparelser, 
udvikle nye energikilder og energi fra 
vedvarende energikilder og fremme 
sammenkoblingen af energinet. Ved at 
forfølge disse mål bidrager forslaget til en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og har positive virkninger for hele Unionen 

(13) Denne forordning fastsætter regler for 
den rettidige udvikling og interoperabilitet 
af de transeuropæiske energinet med sigte 
på at nå traktatens energipolitiske mål, 
nemlig at sikre et velfungerende indre 
marked for energi, sikre 
forsyningssikkerheden i Unionen, mindske 
afhængigheden af import, fremme 
energieffektivitet og energibesparelser, 
udvikle nye energikilder og energi fra 
vedvarende energikilder og fremme 
sammenkoblingen af energinet. Ved at 
forfølge disse mål bidrager forslaget til en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
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for så vidt angår konkurrenceevne og 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

og har positive virkninger for hele Unionen 
for så vidt angår konkurrenceevne og 
økonomisk, social og territorial
samhørighed. Med henblik på at nå disse 
mål tilskynder denne forordning til, at der 
tilrettelægges høringer af de regionale 
myndigheder, der medvirker i processen, i 
de relevante faser af 
tilladelsesproceduren.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Udpegelsen af projekter af fælles 
interesse bør på baggrund af deres bidrag 
til de energipolitiske mål baseres på fælles, 
gennemsigtige og objektive kriterier. På el-
og gasområdet bør de foreslåede projekter 
være en del af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan. Denne plan bør 
navnlig tage hensyn til Det Europæiske 
Råds konklusioner af 4. februar for så vidt 
angår behovet for at integrere 
energimarkeder i fjerntliggende områder.

(15) Udpegelsen af projekter af fælles 
interesse bør på baggrund af deres bidrag 
til de energipolitiske mål baseres på fælles, 
gennemsigtige og objektive kriterier. På el-
og gasområdet bør de foreslåede projekter 
være en del af den seneste foreliggende ti-
årige netudviklingsplan. Denne plan bør 
navnlig tage hensyn til Det Europæiske 
Råds konklusioner af 4. februar for så vidt 
angår behovet for at integrere 
energimarkeder i fjerntliggende områder 
og fastlægge udbredelsen af en 
infrastruktur for intelligente net.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Projekter af fælles interesse bør 
gennemføres så hurtigt som muligt og 
overvåges nøje og evalueres, samtidig med 
at den administrative byrde for 
projektiværksættere holdes på et minimum.
Kommissionen bør udpege EU-
koordinatorer for projekter, som er i 

(18) Projekter af fælles interesse bør 
gennemføres så hurtigt som muligt og 
overvåges nøje og evalueres, samtidig med 
at den administrative byrde for 
projektiværksættere, navnlig med hensyn 
til små og mellemstore virksomheder,
holdes på et minimum. Kommissionen bør 
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særlige vanskeligheder. udpege EU-koordinatorer, der skal hjælpe 
med projekter, som er i særlige 
vanskeligheder, så de ikke bringes i fare.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Projekter af fælles interesse bør have 
"prioriteret status" på nationalt plan for at 
sikre en hurtig administrativ behandling. 
Projekter af fælles interesse bør af de 
kompetente myndigheder behandles som 
værende i den offentlige interesse. Der bør 
på nøje fastlagte betingelser gives 
tilladelser til projekter, som har en negativ 
miljøvirkning, hvis der er tale om hensynet 
til overordnede samfundsinteresser, jf. 
direktiv 92/43/EF og 2000/60/EF.

(20) Projekter af fælles interesse bør have 
"prioriteret status" på nationalt plan for at 
sikre en hurtig administrativ behandling. 
Projekter af fælles interesse bør af de 
kompetente myndigheder behandles som 
værende i den offentlige interesse. Der bør 
på nøje fastlagte betingelser gives 
tilladelser til projekter, som har en negativ 
miljøvirkning, hvis der er tale om hensynet 
til overordnede samfundsinteresser, jf. 
direktiv 92/43/EF og 2000/60/EF. Det er 
nødvendigt at understrege behovet for 
ifølge et betydningshierarki og under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet at 
identificere, hvor infrastruktur kan 
minimeres via 
energieffektivitetspolitikker, hvor 
eksisterende national og 
grænseoverskridende infrastruktur kan 
opgraderes eller moderniseres, og hvor
der er behov for ny infrastruktur, og en 
sådan kan bygges sideløbende med 
eksisterende energi- eller 
transportinfrastruktur.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvis der oprettes en enkelt kompetent 
myndighed på nationalt plan, som 
integrerer eller samordner alle 

(21) Hvis der oprettes en enkelt kompetent 
myndighed på nationalt plan, som 
integrerer eller samordner alle 
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tilladelsesprocedurer ("one-stop-shop"), 
burde det kunne mindske kompleksiteten, 
øge effektiviteten og gennemskueligheden 
og medvirke til et bedre samarbejde 
mellem medlemsstaterne.

tilladelsesprocedurer ("one-stop-shop"), 
burde det kunne mindske kompleksiteten, 
øge effektiviteten og gennemskueligheden 
og medvirke til et bedre samarbejde 
mellem medlemsstaterne ved at arrangere 
fælles arbejdsgrupper mellem disse 
kompetente organer.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Desuden opfordres medlemsstaterne 
til, hvor det er relevant, også at anvende 
bestemmelserne vedrørende 
tilladelsesprocedurerne for projekter af 
fælles interesse på andre 
energiinfrastrukturprojekter.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør opfordres til også at anvende bedste europæiske praksis på andre 
projekter for at forbedre effektiviteten af den nødvendige infrastruktur og forebygge trængsel 
og undgå at indføre et tostrenget system.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Under planlægningen af de 
forskellige transeuropæiske net bør en 
integration mellem 
transportinfrastrukturer, 
kommunikationsnet og energinet 
foretrækkes med henblik på at sikre den 
mindste påvirkning af territoriet ved altid 
– hvor det er muligt – at genanvende de 
eksisterende og/eller nedlagte 
strækninger, således at de sociale, 
økonomiske, miljømæssige og finansielle 
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konsekvenser minimeres ligesom 
påvirkningen af territoriet.

Ændringsforslag 14

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) En investering i transeuropæisk 
energiinfrastruktur er af overordentlig 
stor betydning, i betragtning af det 
udviklings- og beskæftigelsespotentiale 
det indebærer. I betragtning af hvor meget 
det haster at udvikle energiinfrastrukturer, 
må en forenkling af tilladelsesprocedurerne
derfor 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.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremmer rettidig gennemførelse af 
projekter af fælles interesse ved at 
fremskynde tilladelsesproceduren og
fremme offentlighedens deltagelse

b) fremmer rettidig gennemførelse af 
projekter af fælles interesse ved at 
fremskynde tilladelsesproceduren og
fastlægge minimumskrav for
offentlighedens deltagelse
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Ændringsforslag 16

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, transport af olie eller 
kuldioxid eller oplagring af elektricitet 
eller gas, eller modtagelses-, oplagrings-, 
forgasnings- eller trykfaldsfaciliteter til 
flydende naturgas (LNG), som er 
beliggende inden for Unionen eller 
forbinder Unionen og et eller flere 
tredjelande

Begrundelse

Gasinfrastruktur omfatter også LNG-terminaler; for at sikre overensstemmelse med 
kategorierne i bilag II, afsnit 1, tilpasses definitionen, så der tages højde for dette.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "cost-benefit-analyse for 
energisystemet": en vurdering foretaget 
på basis af et aggregeret EU-niveau for 
udvælgelse af projekter af fælles interesse 
i overensstemmelse med målene for den 
europæiske netudviklingsplan som 
defineret i artikel 8 i forordning (EF) nr. 
715/2009.

Begrundelse
I forordningen nævnes forskellige cost-benefit-analyser, undersøgelser og vurderinger. Der 
er behov for en afklaring, og det synes nødvendigt med en definition. Cost-benefit-analysen 
bør foretages på basis af et aggregeret EU-niveau og ikke for hvert enkelt projekt.

Gasinfrastrukturprojekter er baseret på faste forpligtelser, f.eks. fra markedsparters side som 
et resultat af markedsundersøgelser eller fra nationale reguleringsmyndigheders side. For 
sådanne projekter, der allerede er baseret på faste forpligtelser, ville cost-benefit-analyser 
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for de enkelte projekter indebære meget dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 18

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

Begrundelse

Flyttet til slutningen af artiklen, så artiklen passer til beslutningsprocessens faktiske tidsplan.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med sigte på at udpege projekter af 
fælles interesse opretter Kommissionen en 
regional gruppe ("gruppen"), jf. punkt 1 i 
bilag III, ud fra hver prioriteret korridor og 
område og deres respektive geografiske 
dækning, jf. bilag I.

2. Med sigte på at udpege projekter af 
fælles interesse opretter Kommissionen en 
regional gruppe ("gruppen"), jf. punkt 1 i 
bilag III, ud fra hver prioriteret korridor og 
område og deres respektive geografiske 
dækning, jf. bilag I. Hver gruppe vil 
udføre sin arbejdsbyrde på baggrund af et 
tidligere aftalt mandat.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis eksisterende grupper eller andre 
organer inden forordningens 
ikrafttrædelse har arbejdet på at udvælge 
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projekter af væsentlig betydning for EU's 
energisystemer, skal hver af de i stk. 2 
nævnte grupper tage højde for det 
arbejde, som allerede er udført i disse 
grupper eller organer. Hvis allerede 
eksisterende grupper eller andre organer 
tidligere er nået til enighed om projekter 
eller lister over projekter af væsentlig 
betydning for EU, overføres disse 
projekter eller lister til hver enkelt af de i 
stk. 2 nævnte grupper og udgør 
grundlaget for udvælgelse af projekter af 
fælles interesse.
Bestemmelserne i artikel 2, stk. 5, litra a), 
berører ikke en projektiværksætters ret til 
at sende en ansøgning om udvælgelse som 
projekt af fælles interesse til gruppens 
medlemmer.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

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 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 foreløbig
godkendelse fra den eller de 
medlemsstater, hvis territorium projektet 
vedrører, inden det optages på den 
endelige liste, som fremsendes i henhold 
til stk. 4.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når et enkelt projektforslag ikke bliver 
midlertidigt godkendt af en af 
medlemsstaterne, skal den pågældende 
medlemsstat give gruppen en skriftlig 
begrundelse for sin indsigelse. Efter at 
have ladet projektiværksætterne drøfte 
spørgsmålet om indsigelse kan gruppen 
ved enstemmighed med undtagelse af én 
stemme opstille projektet på den 
foreslåede liste med en bemærkning om 
indsigelsen.

Ændringsforslag 23

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 fire 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 henhold 
til de tiårige netudviklingsplaner.

Ændringsforslag 24

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

6a. På grundlag af de regionale lister, 
som gruppen har godkendt, udarbejder 
Kommissionen 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.

(Der henvises til ændringsforslag 1).

Begrundelse

Flyttes til stk. 1 af hensyn til tidsplanen.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter Kommissionens afgørelse om 
vedtagelse, jf. stk. 1, integreres projekterne 
af fælles interesse i de relevante regionale 
investeringsplaner, jf. artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 
715/2009, og i de relevante nationale ti-
årige netudviklingsplaner, jf. artikel 22 i 
direktiv 72/2009/EF og 73/2009/EF, og i 
givet fald i andre nationale 
infrastrukturplaner. Projekterne skal have 
den højest mulige prioritet i hver af disse 
planer.

7. Efter Kommissionens afgørelse 
integreres projekterne af fælles interesse i 
de relevante regionale investeringsplaner, 
jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 714/2009 
og (EF) nr. 715/2009, og i de relevante 
nationale ti-årige netudviklingsplaner, jf. 
artikel 22 i direktiv 72/2009/EF og 
73/2009/EF, og i givet fald i andre 
nationale infrastrukturplaner. Projekterne 
skal have den højest mulige prioritet i hver 
af disse planer.

(Se flytningen af stk. 1 til efter stk. 6).

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektet forekommer økonomisk,
socialt og miljømæssigt bæredygtigt, og

b) de mulige fordele ved projektet, som 
vurderes i henhold til de enkelte 
specifikke kriterier i stk. 2, overstiger 
omkostningerne, og

Ændringsforslag 27

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– interoperabilitet og sikker systemdrift – forsyningssikkerhed, bl.a. gennem
interoperabilitet og sikker og pålidelig
systemdrift

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tilslutning af planlagte 
produktionsenheder til nettet, herunder 
vedvarende energi, som giver mulighed 
for strømudladning
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Begrundelse

EU står over for en stor udfordring i forbindelse med udskiftning af gamle, ineffektive og 
ikke-miljøvenlige strømenheder, f.eks. anlæg til fossile brændstoffer. Nye kraftværker vil 
vokse frem i hele EU, også i de områder, hvor nettet er underudviklet eller trænger til at blive 
renoveret. Forordningen bør derfor give incitament til nye investeringer i kraftværker ved at 
støtte den nødvendige udvikling af nettet, så der kan tilsluttes ny strøm til nettet.

Ændringsforslag 30

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

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forsyningssikkerhed, hvor 
afhængigheden af en enkelt 
forsyningskilde eller -rute mindskes

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

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor forsyningskriteriet er forskelligt i olie- og gassektoren.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hver gruppe rangordner projekter, som 
bidrager til gennemførelsen af korridorer 
eller områder af samme prioritet. Hver 
gruppe fastlægger i sit mandat en 
rangordningsmetode samt den relative 
vægt af kriteriet i andet afsnit samt i stk. 
2. Rangordningen kan således medføre en 
generel gruppering af projekterne.

I denne forbindelse og samtidig med, at 
der sikres lige muligheder for projekter, 
der omfatter perifere medlemsstater, skal 
der tages behørigt hensyn til:
a) hvor hastende det enkelte foreslåede 
projekt er med sigte på opfyldelsen af 
Unionens energipolitiske mål for 
markedsintegration og konkurrence, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed

b) antallet af medlemsstater, der påvirkes 
af hvert projekt, og

c) dets komplementaritet med andre 
foreslåede projekter.

For projekter vedrørende "intelligente 
net", der er omfattet af kategorien i punkt 
1, litra e), i bilag II, sker rangordningen 
for de projekter, der påvirker de samme to 
medlemsstater, ligesom der også skal tages 
behørigt hensyn til antallet af brugere, der 
berøres af projektet, det årlige 
energiforbrug og andelen af produktion fra 
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ikke-regulerbare ressourcer i det område, 
hvor disse brugere befinder sig.

Ændringsforslag 34

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. 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. Disse 
foranstaltninger bør træffes i tæt 
samarbejde med relevante nationale 
reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 31.marts i året efter det år, 
hvor et projekt er udvalgt som et projekt af 
fælles interesse i henhold til artikel 4, 
fremsender projektiværksætterne en 
årsrapport for hvert projekt, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, til 
Agenturet, eller, hvis det drejer som om 
projekter, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 3 og 4 i bilag II, til de respektive 
grupper. Rapporten skal omfatte:

3. Senest den 31.marts i året efter det år, 
hvor et projekt er udvalgt som et projekt af 
fælles interesse i henhold til artikel 4, 
fremsender projektiværksætterne en 
årsrapport for hvert projekt, der er omfattet 
af kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, til 
Agenturet, eller, hvis det drejer som om 
projekter, der er omfattet af kategorierne i 
punkt 3 og 4 i bilag II, til de respektive 
grupper. Rapporten sendes ligeledes til de 
relevante kompetente myndigheder, som 
der henvises til i artikel 9. Rapporten skal 
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omfatte:

Begrundelse

Disse oplysninger bør ligeledes sendes til de kompetente myndigheder, eftersom de er tildelt 
rollen med at gennemføre godkendelsen af disse projekter, ikke grupperne eller ACER.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet eller den enkelte gruppe kan 
anmode om, at rapporten udarbejdes eller 
revideres af en uafhængig ekstern 
ekspert, inden den fremsendes.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden tre måneder efter modtagelsen af 
årsrapporterne, forelægger Agenturet 
grupperne en samlet rapport for projekterne 
af fælles interesse, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, hvori 
de nåede fremskridt evalueres, og der 
foreslås korrigerende foranstaltninger for at 
løse problemer med forsinkelser og 
vanskeligheder, hvis det er relevant. 
Evalueringen skal i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 6, stk. 8 og 9, i 
forordning (EF) nr. 713/2009 også dække 
den konsekvente gennemførelse af de EU-
dækkende netudviklingsplaner for de 
prioriterede energiinfrastrukturkorridorer 
og -områder, der er anført i bilag I.

4. Inden tre måneder efter modtagelsen af 
årsrapporterne, forelægger Agenturet 
grupperne en samlet rapport for projekterne 
af fælles interesse, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 og 2 i bilag II, hvori 
de nåede fremskridt evalueres, og der 
foreslås korrigerende foranstaltninger for at 
løse problemer med forsinkelser og 
vanskeligheder, hvis det er relevant. Disse 
foranstaltninger kan omfatte sanktioner 
for eventuelle unødvendige forsinkelser 
forårsaget af projektiværksætterne.
Evalueringen skal i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 6, stk. 8 og 9, i 
forordning (EF) nr. 713/2009 også dække 
den konsekvente gennemførelse af de EU-
dækkende netudviklingsplaner for de 
prioriterede energiinfrastrukturkorridorer 
og -områder, der er anført i bilag I.
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Begrundelse

Det bør også være muligt at sanktionere iværksættere for de forsinkelser, de forårsager.

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 opbygningen og ibrugtagningen af 
et projekt af fælles interesse er forsinket i 
forhold til gennemførelsesplanen af andre 
grunde end tvingende årsager, der ligger
uden for projektiværksætterens kontrol:

(Se ændringsforslag til leddene. Alle ændringsforslag til dette stykke bør være genstand for en 
afstemning under ét).

Begrundelse

Hentet fra Rådets holdning. Formålet med dette ændringsforslag er at klarlægge det 
offentlige udbud, hvis projektet er forsinket. Det fremgår ikke af den oprindelige tekst, 
hvordan Kommissionen ville gennemføre denne proces. Endvidere er det den kompetente 
myndighed og ikke Kommissionen, som har viden og evne til at finde en ny iværksætter.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra a

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 

a) i det omfang foranstaltningerne i 
artikel 22, stk. 7, litra a), b) eller c) i 
direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF finder 
anvendelse i henhold til den nationale 
lovgivning, sikrer de nationale 
reguleringsmyndigheder, at investeringen 
gennemføres
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vedligeholdelse af projektet af fælles 
interesse

(Se ændringsforslaget til indledningen af stykket. Alle ændringsforslag til dette stykke bør 
være genstand for en afstemning under ét).

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) og hvis foranstaltningerne fra de 
nationale reguleringsmyndigheder i 
henhold til stk. 6, litra a), ikke er 
tilstrækkelige til at sikre, at investeringen 
gennemføres, eller ikke er tilgængelige, 
vælger projektiværksætteren for det 
pågældende projekt en tredjepart til at 
finansiere eller opføre projektet.
Projektiværksætteren gør dette, inden 
forsinkelsen i forhold til datoen for 
idriftsættelsen i gennemførelsesplanen 
overstiger to år.

(Se ændringsforslaget til indledningen af stykket. Alle ændringsforslag til dette stykke bør 
være genstand for en afstemning under ét).

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Hvis der ikke vælges en tredjepart i 
henhold til litra b), udpeger de nationale 
reguleringsmyndigheder eller 
medlemsstaten inden for to måneder en 
tredjepart til at finansiere eller opføre 
projektet, som projektiværksætteren skal 
acceptere.

(Se ændringsforslaget til indledningen af stykket. Alle ændringsforslag til dette stykke bør 
være genstand for en afstemning under ét).
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Hvis forsinkelsen i forhold til datoen 
for idriftsættelsen i gennemførelsesplanen 
overstiger to år og to måneder, kan den 
relevante kompetente myndighed i 
henhold til artikel 9 lancere en 
indkaldelse af forslag, som er åben for 
alle projektiværksættere med hensyn til at 
opbygge projektet i henhold til en aftalt 
tidsplan. Projektiværksættere og 
investorer fra medlemsstaterne i den 
regionale gruppe, hvor det pågældende 
projekt udvikles, prioriteres. Nationale 
reguleringsmyndigheder kan med 
forbehold af Kommissionens godkendelse 
og om nødvendigt vedtage yderligere 
incitamenter i forhold til incitamenter, 
som er vedtaget i henhold til artikel 14 
som led i indkaldelsen af forslag.

(Se ændringsforslaget til indledningen af stykket. Alle ændringsforslag til dette stykke bør 
være genstand for en afstemning under ét).

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) I anvendelsen af litra ba) eller bb) 
giver systemoperatøren, i hvis område 
investeringen er beliggende, den eller de 
gennemførende operatører eller investorer 
eller tredjeparter alle oplysninger, der er 
nødvendige for at opnå investeringen; de 
tilslutter nye aktiver til 
transmissionsnettet og gør i det hele taget 
deres bedste for at lette gennemførelsen af 
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investeringen og en sikker, pålidelig og 
effektiv drift og vedligeholdelse af 
projektet af fælles interesse

(Se ændringsforslaget til indledningen af stykket. Alle ændringsforslag til dette stykke bør 
være genstand for en afstemning under ét).

Ændringsforslag 44

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, hvis:

(Se ændringsforslag [n+X], hvor artikel 3, stk. 1, flyttes).

Ændringsforslag 45

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

udgår

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Begrundelse

Det bør ikke være et krav, at et projekt er opført på den ti-årige netudviklingsplan, for at det 
kan komme i betragtning som projekt "af fælles interesse". Grundlaget for udvælgelse af 
projekter af fælles interesser bør være, om projekterne opfylder alle relevante kriterier i 
forordningen og udviser tilstrækkelige socioøkonomiske fordele i et EU-perspektiv, ikke om 
de udgør en del af ENTSO-Es-planen.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, der fjernes fra EU-listen mister 
alle rettigheder og forpligtelser, der følger 
af denne forordning for projekter af fælles 
interesse. Denne artikel berører ikke 
eventuelle EU-midler, der er udbetalt til 
projektet, inden afgørelsen om at fjerne 
projektet fra listen.

Projekter, der fjernes fra EU-listen mister 
alle rettigheder og forpligtelser, der følger 
af denne forordning for projekter af fælles 
interesse. Denne artikel berører ikke 
eventuelle EU-midler, der er udbetalt til 
projektet, inden afgørelsen om at fjerne 
projektet fra listen, medmindre afgørelsen 
var baseret på forsætligt bedrag i henhold 
til første afsnit, litra c).

Ændringsforslag 48

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, kan Kommissionen efter 
aftale med de pågældende medlemsstater
udpege en EU-koordinator for en periode 
på op til et år, og denne periode kan 
forlænges to gange.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme det eller de projekter, for hvilke 
han/hun er udpeget som EU-koordinator, 
og fremme den grænseoverskridende 
dialog mellem projektiværksætterne og alle 
berørte interesseparter

a) fremme det eller de projekter, for hvilke 
han/hun er udpeget som EU-koordinator, 
og fremme den grænseoverskridende 
dialog mellem projektiværksætterne og alle 
berørte interesseparter, som specifikt 
omfatter regionale, lokale eller 
selvstyrende myndigheder

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rådgive projektiværksættere om den 
finansielle pakke for projektet;

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vedtagelsen af EU-listen over projekter 
af fælles interesse fastslår, at projekterne er 
i den offentlige interesse og nødvendige i 
de berørte medlemsstater, og at de skal 
anerkendes som sådan af alle berørte 
parter.

2. Vedtagelsen af EU-listen over projekter 
af fælles interesse fastslår, at projekterne er 
i den offentlige interesse og nødvendige i 
de berørte medlemsstater, og at de skal 
anerkendes som sådan af alle berørte 
parter, herunder specifikt regionale og 
lokale myndigheder, der repræsenterer 
borgere, som er berørt af 
foranstaltningerne.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2
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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 og 
gennemføre hensigtsmæssige 
foranstaltninger og sikre en kohærent 
anvendelse af de 
miljøvurderingsprocedurer, der kræves for 
projekter af fælles interesse i henhold til 
EU-lovgivningen, og overvåger 
anvendelsen deraf.

Ændringsforslag 53

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 bestræber sig på at 
sikre, at klager vedrørende den materielle 
eller processuelle lovlighed af en samlet 
afgørelse behandles så effektivt som muligt
og prioriteres i det administrative og 
juridiske system.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projektiværksætteren skal inden tre 
måneder efter påbegyndelsen af 
tilladelsesproceduren i henhold til artikel 
11, stk. 1, litra a), udarbejde og forelægge 
et koncept for offentlighedens deltagelse 
for den kompetente myndighed. Den 
kompetente myndighed anmoder om 
ændringer eller godkender konceptet for 
offentlighedens deltagelse inden for en 
måned. Konceptet skal mindst omfatte de 

3. Projektiværksætteren skal inden tre 
måneder efter påbegyndelsen af 
tilladelsesproceduren i henhold til artikel 
11, stk. 1, litra a), udarbejde og forelægge 
et koncept for offentlighedens deltagelse 
for den kompetente myndighed. Den 
kompetente myndighed anmoder om 
ændringer eller godkender konceptet for 
offentlighedens deltagelse inden for en 
måned. Konceptet skal mindst omfatte de 
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oplysninger, der er anført i punkt 3 i bilag 
VI.

oplysninger, der er anført i punkt 3 i bilag 
VI. Projektiværksætteren underretter den 
kompetente myndighed om eventuelle 
væsentlige ændringer i et godkendt 
koncept, og sidstnævnte kan stille krav om 
ændringer.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projektiværksættere skal desuden 
offentliggøre relevante oplysninger via 
andre passende informationskanaler, som 
offentligheden har fri adgang til.

Projektiværksættere skal desuden 
offentliggøre relevante oplysninger via 
andre passende informationskanaler, som 
offentligheden har fri adgang til. Med 
forbehold af lovgivningen i den berørte 
medlemsstat omfatter dette 
offentliggørelse i de distributionsmæssigt 
største aviser i regioner og byer på 
projektets mulige ruter i henhold til punkt 
4, litra a), i bilag VI.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de myndigheder, interesseparter og den 
del af offentligheden, som forventes at 
blive berørt

b) de relevante nationale og regionale
myndigheder, interesseparter og den del af 
offentligheden, som forventes at blive 
berørt

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

afgørelsen, tager hensyn til risikoens 
specifikke karakter og omfatter bl.a.:

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) enhver anden foranstaltning, der anses 
for nødvendig og hensigtsmæssig.

d) enhver anden foranstaltning, der anses 
for nødvendig og hensigtsmæssig, 
herunder mindskelse af risikoen for 
højere driftsomkostninger ved 
gennemførte energiinfrastrukturprojekter.

Begrundelse

For at lette investeringsprocessen for private iværksættere, der er involveret i udviklingen af 
infrastrukturprojekter, bør listen over mulige incitamenter ikke begrænses til dem, der er 
nævnt i artikel 14, stk. 3, men bør også omfatte risikoen for forventede højere 
driftsomkostninger, efter at infrastrukturprojekterne er gennemført.

Ændringsforslag 63

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, som 
har truffet en afgørelse om yderligere 
incitamenter, sine metoder og de kriterier, 
der er anvendt ved evalueringen af 
investeringer i el- og 
gastransmissionsprojekter og de højere 
risici i forbindelse med dem.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, 2 og 4 i 
bilag II kan modtage finansiel EU-støtte i 
form af tilskud til undersøgelser og 
finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

1. Projekter af fælles interesse kan modtage 
finansiel EU-støtte i form af tilskud til 
undersøgelser og finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra a) 
til d), og punkt 2 og 3, i bilag II, 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:

Begrundelse

Det er ikke logisk at udelukke olieledninger fra finansielle støtte.
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Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den projektspecifikke cost-benefit-
analyse i henhold til artikel 13, stk.4, 
litra a), dokumenterer tilstedeværelsen af 
betydelige positive eksternaliteter såsom 
forsyningssikkerhed, solidaritet eller
innovation, og

a) den projektspecifikke cost-benefit-
analyse i henhold til artikel 13, stk.4, 
litra a), dokumenterer tilstedeværelsen af 
betydelige positive eksternaliteter såsom 
forsyningssikkerhed, solidaritet, innovation
samt sociale og miljømæssige fordele, og

Begrundelse

De to første kriterier for projekter af fælles interesse, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, er i sig 
selv tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en retfærdig og fornuftig udvælgelse. Derfor 
bør opnåelse af en afgørelse om en grænseoverskridende omkostningsfordeling ikke være et 
obligatorisk kriterium.

Ændringsforslag 67

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

Begrundelse

De to første kriterier for projekter af fælles interesse, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, er i sig 
selv tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en retfærdig og fornuftig udvælgelse. Derfor 
bør opnåelse af en afgørelse om en grænseoverskridende omkostningsfordeling ikke være et 
obligatorisk kriterium.
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Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

De to første kriterier for projekter af fælles interesse, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, er i sig 
selv tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en retfærdig og fornuftig udvælgelse. Derfor 
bør opnåelse af en afgørelse om en grænseoverskridende omkostningsfordeling ikke være et
obligatorisk kriterium.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, er også berettiget til 
finansiel EU-støtte i form af tilskud til 
anlægsarbejder i overensstemmelse med 
bestemmelserne i [Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten], hvis de 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise de projekternes positive 
eksternaliteter og deres manglende 
kommercielle bæredygtighed.

3. Projekter af fælles interesse, der er 
omfattet af kategorierne i punkt 1, litra e), 
og punkt 4 i bilag II, er også berettiget til 
finansiel EU-støtte i form af tilskud til 
anlægsarbejder i overensstemmelse med 
bestemmelserne i [Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten], hvis de 
berørte projektiværksættere klart kan 
påvise projekternes positive eksternaliteter 
og deres manglende kommercielle 
bæredygtighed eller forhøjede driftsrisiko.

Ændringsforslag 70
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) hvordan de regionale myndigheder er 
involverede i udførelsen af projekterne, og 
med særlig vægt på deres aktive deltagelse 
i de etaper, hvor investeringerne udføres i 
de berørte regioner.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) links til projektwebsteder oprettet af 
projektiværksættere.

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de pågældende midler, som er fordelt 
mellem hvert projekt af almen interesse af 
EU. 

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) hvordan de regionale myndigheder er 
involverede i udførelsen af projekterne, og 
med særlig vægt på deres aktive deltagelse 
i de etaper, hvor investeringerne udføres i 
de berørte regioner.
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Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) udviklingen af allerede udførte 
investeringer og de mulige forhindringer, 
som projekter af almen interesse vil møde, 
og som er i stand til at umuliggøre deres 
normale udførelse inden for de frister, der 
er aftalt med de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 1 – punkt 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) 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.

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

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

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

Begrundelse

Definitionen på nogle gaskorridorer skal omformuleres, så den kommer til at omfatte alle 
former for infrastruktur (underjordiske oplagringsfaciliteter og LNG-terminaler er også 
omfattet af denne forordning) og lyde neutral. Mere generelt er det afgørende, at 
investeringer, der kunne være påkrævede i forbindelse med grænseoverskridende 
kapacitetsforbedringer, som f.eks. en forbedring af systemfleksibiliteten, ikke udelukkes.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Begrundelse

Definitionen på nogle gaskorridorer skal omformuleres, så den kommer til at omfatte alle 
former for infrastruktur (underjordiske oplagringsfaciliteter og LNG-terminaler er også 
omfattet af denne forordning) og lyde neutral. Mere generelt er det afgørende, at 
investeringer, der kunne være påkrævede i forbindelse med grænseoverskridende 
kapacitetsforbedringer, som f.eks. en forbedring af systemfleksibiliteten, ikke udelukkes.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Transmission af gas fra området omkring 

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

diversificering af gasforsyningerne fra 
området omkring Det Kaspiske Hav, 
Centralasien, Mellemøsten og det østlige 
Middelhavsområde til EU.

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

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

Begrundelse

Definitionen på nogle gaskorridorer skal omformuleres, så den kommer til at omfatte alle 
former for infrastruktur (underjordiske oplagringsfaciliteter og LNG-terminaler er også 
omfattet af denne forordning) og lyde neutral. Mere generelt er det afgørende, at 
investeringer, der kunne være påkrævede i forbindelse med grænseoverskridende 
kapacitetsforbedringer, som f.eks. en forbedring af systemfleksibiliteten, ikke udelukkes.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 3 – punkt 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 80

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder, de nationale 
reguleringsmyndigheder, relevante lokale, 
regionale og selvstyrende myndigheder 
fra alle berørte medlemsstater og 
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artikel 6 i direktiv 2009/72/EF og artikel 12 
i forordning (EF) nr. 714/2009 og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

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.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For gasprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 2 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder, de 
relevante lokale, regionale eller 
selvstyrende myndigheder fra alle berørte 
medlemsstater 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, alle de 
berørte infrastrukturoperatører og de 
respektive organisationer, der 
repræsenterer dem, og de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for gas.

Begrundelse

Forordningsforslaget bør anerkende den betydning, LNG-terminaler og underjordiske 
oplagringsfaciliteter har for fleksibiliteten på det interne energimarked. Derfor bør 
oplagrings- og LNG-operatører have officiel status som interesseparter i forbindelse med 
udvælgelsesprocessen for projekter af fælles interesse og cost-benefit-analyserne. Disse 
infrastrukturoperatører og organisationer, der repræsenterer dem, bør derfor have officiel 
status som interesseparter ved sammensætningen af grupperne, da de repræsenterer 
oplagrings- og LNG-operatører, der desuden er projektiværksættere.
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Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For olie- og kuldioxidtransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 og 
4 i bilag II, sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
relevante lokale, regionale eller 
selvstyrende myndigheder fra alle berørte 
medlemsstater, de projektiværksættere, der 
berøres af hver af de relevante prioriteter i 
bilag 1, og Kommissionen.

Ændringsforslag 83

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

for så vidt angår bidraget til gennemførelse 
af prioriteterne i bilag I, hvorvidt 
kriterierne er artikel 4 er opfyldt, og alle 
andre relevante oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringen af projektet.

Begrundelse

Fejl i teksten.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Det bør ikke være et krav, at et projekt er opført på den ti-årige netudviklingsplan, for at det 
kan komme i betragtning som projekt "af fælles interesse". Grundlaget for udvælgelse af 
projekter af fælles interesser bør være, om projekterne opfylder alle relevante kriterier i 
forordningen og udviser tilstrækkelige socioøkonomiske fordele i et EU-perspektiv, ikke om 
de udgør en del af ENTSO-Es-planen.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 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 

4) For alle EU-lister over projekter af 
fælles interesse, der vedtages efter den 1. 
august 2013, skal foreslåede 
gastransmissions-, forgasnings- eller 
trykfaldsfaciliteter til flydende naturgas 
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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.

(LNG) eller komprimeret naturgas (CNG)
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.

Begrundelse

For at være konsekvent bør LNG-terminaler medtages, da de også nævnes i nr. 2 i bilag II.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 2 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag IV – afsnit 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 

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 
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biogastransport under hensyntagen til 
forventede ændringer i klimaforhold.

under hensyntagen til forventede ændringer
under ekstreme vejrforhold.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5) Ved cost-benefit-analysen tages der 
mindst hensyn til følgende omkostninger:
kapitaludgifter, drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter i projektets 
tekniske levetid og nedluknings- og 
affaldsbehandlingsomkostninger samt 
andre miljømæssige eksternaliteter.
Metoden skal give retningslinjer for den 
kalkulationsrente, der skal anvendes til 
beregningerne.
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Ændringsforslag 91

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:

Begrundelse

Fejl i teksten.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de påtænkte foranstaltninger b) de påtænkte foranstaltninger, herunder 
foreslåede generelle lokaliteter og datoer 
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for særlige møder

Ændringsforslag 96

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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