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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 1Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Denne forordning fastsætter regler for 
den rettidige udvikling og interoperabilitet 
af de transeuropæiske energinet med sigte 

(13) Denne forordning fastsætter regler for 
den rettidige udvikling og interoperabilitet 
af de transeuropæiske energinet med sigte 
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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 
for så vidt angår konkurrenceevne og 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

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

Or. en

Ændringsforslag 2

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.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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

Or. en

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 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 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. 

Or. en

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.
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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 
for de enkelte projekter indebære meget dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– integration i nettet af planlagte 
elproduktionsfaciliteter med særlig vægt 
på vedvarende energikilder 

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

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 uden 
tilstrækkelig berettigelse, medmindre det 
skyldes tvingende omstændigheder, der 
ligger uden for projektiværksætterens 
kontrol:
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Or. en

Ændringsforslag 8

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, især af de relevante regionale 
myndigheder, der er berørt af disse 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) de myndigheder, de interesseparter og 
den del af offentligheden, som forventes at 
blive berørt, med særlig vægt på 
udpegning af relevante regionale 
myndigheder, der skal høres

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en måned fra denne forordnings 1. Inden en måned fra denne forordnings 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 11

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 
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(EF) nr. 714/2009 og artikel 13 i 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Or. en

Ændringsforslag 12

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.

Or. en

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 13

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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, lån eller 
lånegarantier til anlægsarbejder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten], hvis de gennemføres i 
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er omhandlet i artikel 5, stk.6, litra b), eller, 
hvis de opfylder følgende kriterier:

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

Or. en

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 14

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, sociale 
konsekvenser eller innovation, og

Or. en

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 15

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 

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

tages hensyn til afgørelsen om incitamenter 
og dens begrundelse, jf. artikel 14, stk. 3, 
ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed,

Or. en

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 16

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.

Or. en

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 17

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.

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) links til projektwebsteder oprettet af 
projektiværksættere.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Nord-syd gasforbindelser i det vestlige 
Europa ("NSI vest gas"): 
Samkøringskapacitet til nord-syd 
gasstrømme i Vesteuropa med sigte på 

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

forsyningsveje og øget kortfristet 
gasforsyningskapacitet. 

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

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

Or. en

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 20

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

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.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) Den sydlige gaskorridor ("SGC"):
Gasinfrastruktur til opnåelse af en større 
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.

Or. en

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 22

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 
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 

For elprojekter, der er omfattet af 
kategorierne i punkt 1 i bilag II, 
sammensættes hver gruppe af 
repræsentanter for medlemsstaterne, de 
nationale reguleringsmyndigheder, 
relevante regionale myndigheder fra alle 
berørte medlemsstater 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 
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Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag I, samt 
Kommissionen, Agenturet og ENTSO'en 
for elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 23

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, 
relevante regionale 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 elektricitet.

Or. en

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 24

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, 
relevante regionale myndigheder fra alle 
berørte medlemsstater, de 
projektiværksættere, der berøres af hver af 
de relevante prioriteter i bilag 1, og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 25

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 
bilag II, være del af den seneste 
foreliggende ti-årige netudviklingsplan for 
gas, som er udarbejdet af ENTSO'en for 
gas i henhold til artikel 8 i forordning (EF) 
nr. 715/2009.

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

Or. en

Begrundelse

For at være konsekvent bør LNG-terminaler medtages, da de også nævnes i nr. 2 i bilag II.
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Ændringsforslag 26

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 og regionale 
myndigheder, jordbesiddere og borgere, 
der bor i nærheden af projektet, den brede 
offentlighed og disses sammenslutninger, 
organisationer eller grupper, informeres 
udførligt og høres i en tidlig fase på en 
åben og gennemsigtig måde. Den 
kompetente myndighed støtter i givet fald 
aktivt de aktiviteter, der gennemføres af 
projektiværksætteren.

Or. en


