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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Hvis Unionens centrale energipolitiske mål om konkurrenceevne, bæredygtighed og 
forsyningssikkerhed1 skal opfyldes, og hvis det indre energimarked skal gennemføres til gavn 
for EU's transportsektor, skal der gøres en stor indsats for at modernisere og udvide ikke blot 
transportsektoren, men også EU's energiinfrastruktur. Kommissionens forslag sigter navnlig 
på at fastlægge egnede procedurer og regler med henblik herpå.

Allerede i 20102 opfordrede Kommissionen til en ny EU-energiinfrastrukturpolitik med 
henblik på at koordinere og optimere udviklingen af nettet, idet den fremhævede behovet for 
at erstatte den eksisterende transeuropæiske energinetspolitik (TEN-E) med et mere effektivt 
regelsæt baseret på solidaritet mellem medlemsstater.

I juni 2011 vedtog Kommissionen sin meddelelse om den næste flerårige finansielle ramme 
(2014-2020)3, hvori den foreslog oprettelse af en facilitet for netforbindelser i Europa, der 
skulle gøre det muligt at fuldføre de prioriterede energi-, transport- og digitale infrastrukturer 
med en samlet bevilling på 40 mia. EUR, heraf EUR 9,1 mia. til energiområdet.

Hvad TRAN-Udvalgets ansvarsområde angår, ønsker det at understrege nytteværdien af at 
skabe synergier ved gennemførelsen af EU-projekter inden for transportinfrastruktur (via 
TEN-T) og energiinfrastruktur, så vidt muligt at koordinere transport- og 
energiinfrastrukturprojekterne og at strømline de administrative, godkendelsesmæssige og 
miljømæssige procedurer for fælles energi- og transportkorridorer.

Andre transportrelaterede aspekter af forslaget handler om, hvordan olie, gas og elektricitet 
sendes til og distribueres inden for EU: Det er hovedsagelig på olie- og gasområdet, hvor der 
også foregår sø-, vej- og jernbanetransport, og hvor en ændring i transportpolitikken kan gøre 
en forskel.

80 % af den importerede råolie leveres til EU med tankskib. Et vigtigt træk ved EU's interne 
olietransportnet er, at den vestlige del er forbundet via rørledninger med de store europæiske 
havne, mens de fleste raffinaderier i Central- og Østeuropa (EU-12) forsynes via Drusjba-
olieledningssystemet fra Rusland (ca. 60 millioner tons/år), og at der er begrænsede 
forbindelser mellem det vestlige og det østlige europæiske net. Dette skyldes, at den 
østeuropæiske rørledningsinfrastruktur blev planlagt og bygget under den kolde krig. Desuden 
forventes efterspørgslen efter olie i disse lande, i modsætning til EU-15, at vokse med 7,8 % 
mellem 2010 og 2020, og i det hele taget vil olie fortsat være en vigtig del af EU's energimiks 
efter denne dato. Dette skaber et presserende behov for at udvikle 
olierørledningsinfrastrukturen med henblik på at sikre forsyningssikkerheden i Central- og 
Østeuropa.

Transporten af olie er forbundet med store miljømæssige risici. I tilfælde af 

                                               
1 Det Europæiske Råds konklusioner, 4. februar 2011.
2 Jf. COM(2010)0677.
3 COM(2011)0500/del I og COM(2011)0500/del II (Politikker).
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forsyningsafbrydelser i Drusjba-systemet vil de begrænsede alternative forsyningsmuligheder 
resultere i en kraftig vækst i tankskibstrafikken i det miljømæssigt følsomme Østersøområde 
samt i Sortehavet og de tyrkiske stræder og skabe stor bekymring om den potentielle fare for 
ulykker og olieudslip. Hver måned sejler 3 500 - 5 000 skibe gennem Østersøens farvande.
Op imod 25 % af disse er tankskibe, der transporterer omkring 170 mio. tons olie om året. Ud 
over at mindske risikoen for olieudslip vil en reduktion af tankskibstrafikken også medføre 
lavere CO2- og NOx-emissioner.

Også naturgas spiller en vigtig energimæssig rolle for EU's transportsektor, fordi det er en 
bæredygtig og CO2-fattig energikilde, der leverer ren energi til elproduktion (og navnlig 
kombineret varme- og elproduktion) og let kan indrettes til at dække transportbehov. Det kan 
direkte bidrage til opfyldelsen af målsætningen om "ren transport" ved at blive anvendt som 
brændstof (LNG og CNG). Samtidig er EU stærkt afhængig af naturgasimporten, som er 
yderst infrastrukturafhængig.

Det voksende energibehov vil kunne dækkes gennem øget anvendelse af LNG og CNG. Vi 
bør derfor gøre bedre og mere effektiv brug af de eksisterende og planlagte 
energiinfrastrukturnet.

For at kunne gennemføre det indre marked for gas bør EU råde over passende 
naturgasinfrastrukturer. Det er nødvendigt at udvikle ny transmissionskapacitet med henblik 
på leverancer og sammenkoblinger mellem medlemsstaterne samt nye oplagrings- og 
forgasningsfaciliteter Der skal tages skridt til at afhjælpe de eksisterende investeringsmæssige 
mangler og samtidig styrke og udbygge de nationale transmissionsnet. De nye retningslinjer 
bør også omfatte spørgsmålet om "energiøer" og den manglende sammenkobling mellem de 
nationale naturgasmarkeder, som navnlig falder i øjnene i Østersøregionen og Central- og 
Østeuropa.

Forslag

Det foreslås i lyset af det ovenstående, at man fokuserer på følgende:

(1) at fremme synergien mellem EU's infrastrukturprojekter inden for transport og energi, 
bl.a. ved at tilskynde de kompetente myndigheder til at udstede fælles tilladelser, 
herunder på miljøområdet

(2) at udbygge det eksisterende rørledningsnet i EU med henblik på at forbedre forbindelsen 
mellem EU-12 og EU-15 og skabe sikkerhed for olieforsyningerne i EU-12-regionen

(3) at reducere den potentielle risiko for miljøkatastrofer forårsaget af tankskibstrafik

(4) at fremme de regionale LNG-terminalers rolle med særlig vægt på skibsbunkring samt 
jernbane- og lastbiltransport

(5) at fremme naturgas' rolle som bæredygtig energikilde

(6) at arbejde for markedsintegration og bringe energimarkedernes isolation til ophør

(7) at støtte EU's målsætning om solide og fleksible nationale transmissionsnet.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) På grund af de geomorfologiske 
forhold og regionernes beliggenhed i den 
yderste periferi bør der tages hensyn til 
den udfordring, der ligger i deres 
energiøkonomiske uafhængighed og deres 
energiforsyning, især i forbindelse med 
fastlæggelse af projekter af fælles 
interesse, fordi disse regioner er særlig 
gunstige steder for udvinding af energi 
fra vedvarende energikilder, som er den 
afgørende forudsætning for 
bestræbelserne på at nå Unionens mål, 
hvad angår energi- og 
klimabeskyttelsespolitik.

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.
Det er i denne forbindelse vigtigt at 
identificere de eventuelle kommende 
skævheder i forbindelse med 
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energiefterspørgsel og -forsyning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Unionens interne rørledningsnet 
kræver en yderligere integration mellem 
de vestlige og østlige dele for at skabe 
forsyningssikkerhed i hele EU.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Unionens interne rørledningsnet 
kræver en yderligere integration mellem 
de vestlige, østlige og sydøstlige dele for at 
skabe forsyningssikkerhed i hele EU.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Mindsket anvendelse af 
risikobetonede transportmidler for olie, 
såsom tankskibe, er et vigtigt element i 
nedbringelsen af den miljømæssige risiko, 
der er forbundet med olietransport.

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at sikre spændings- og 
frekvensstabilitet er det nødvendigt i 
særlig grad at rette opmærksomheden 
mod stabiliteten af det europæiske 
elektricitetsnet under de skiftende 
betingelser i forbindelse med den 
voksende integration af de volatile 
vedvarende energikilder. En yderligere 
forskningsindsats er nødvendig for ved 
hjælp af intelligente net, lagerkapacitet og 
intelligente energimikskoncepter at kunne 
opveje svingningerne i forsyningen med 
den strøm, der udvindes fra de vedvarende 
energikilder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Det er meget vigtigt, at der etableres 
en EU-orienteret sammenkædning af 
offshorepotentialet. Integration af 
offshorepotentialerne i Nordsøen, 
Østersøen og Sortehavet er af afgørende 
betydning for udviklingen af Unionens 
indre energimarked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at tage højde for det voksende 
elektricitetsbehov frem til 2020, der vil 
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være dobbelt så højt som 
naturgasbehovet, bør EU's midler til 
elektricitetsprojekter øremærkes for i 
overensstemmelse med EU’s langsigtede 
energipolitik at sikre, at der er 
tilstrækkelige midler til rådighed, især til 
projekter for elektrificering af transport.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Samarbejdet inden for rammerne af 
horisontale projekter på områderne for 
energi og transport bør fremmes for at 
udvikle synergier med høj merværdi for 
Unionen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Planlægningen og gennemførelsen 
af EU-projekter inden for energi- og 
transportinfrastruktur bør koordineres for 
at skabe synergier, hvor dette giver 
mening ud fra et økonomisk, teknisk og 
miljømæssigt synspunkt og under 
hensyntagen til de relevante 
sikkerhedsaspekter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Opbygning af 
energiinfrastrukturnet bør under ingen 
omstændigheder gå ud over den 
europæiske arv (inden for kunst, kultur, 
turisme og miljø), som det også 
understreges i Europa-Parlamentets 
beslutning af 27. september 2011 om en 
ny turismepolitik for Europa – verdens 
førende rejsemål1, hvori Kommissionen 
og medlemsstaterne opfordres "til at tage
alle relevante skridt for at beskytte 
europæisk arv og europæiske værdier for 
kommende generationer”.
_____________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0407.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) De kompetente myndigheder bør 
overveje at give fælles tilladelser til 
projekter af fælles interesse, som skaber 
synergier mellem Unionens 
infrastrukturprojekter inden for energi og 
transport.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Ved planlægningen af de 
transeuropæiske net bør integration af 
transport-, kommunikations- og energinet 
have førsteprioritet, idet man sikrer en så 
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effektiv udnyttelse af arealerne som 
muligt og i videst muligt omfang benytter 
sig af allerede eksisterende eller nedlagte 
linjer for at begrænse de 
socioøkonomiske, økologiske og 
finansielle byrder til et minimum.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Da der er tale om 
grænseoverskridende projekter, skal der 
garanteres passende frister for høring af 
offentligheden i alle berørte 
medlemsstater, idet der også tages højde 
for nødvendigheden af, at alle relevante 
oplysninger foreligger på de berørte 
medlemsstaters sprog, og tages hensyn til 
de forskellige procedurer i de enkelte 
medlemsstater, så der skabes sikkerhed 
for, at alle berørte aktører (berørte 
borgere, kommuner og regioner osv.) 
fuldt ud kan deltage.

Begrundelse

Som det er tilfældet med transport, udgør den grænseoverskridende karakter af mange 
energiinfrastrukturer en yderligere udfordring, hvad angår de offentlige høringsprocedurer. 
For at overvinde disse vanskeligheder og opnå en bred accept af projekterne uden at 
undervurdere nødvendigheden af foranstaltningerne bør der fastlægges passende frister for 
høring, der tager hensyn til de behov, der udspringer af de forskellige sprog og procedurer i 
de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Ved planlægning og fastlæggelse af 
energiinfrastrukturerne, især i 
forbindelse med transportnet, bør man 
undgå gennemkørsel af transportmidler 
lastet med olie gennem eller tæt forbi 
beboede områder for at udelukke enhver 
sikkerhedsrisiko for indbyggerne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det europæiske genopretningsprogram 
for energiområdet har demonstreret 
merværdien af at mobilisere privat 
finansiering ved hjælp af en betydelig 
finansiel støtte fra EU til gennemførelsen 
af projekter af europæisk betydning. Det 
Europæiske Råd af 4. februar 2011 
anerkendte, at nogle 
energiinfrastrukturprojekter måske kræver 
en begrænset offentlig finansiering for at 
mobilisere private midler. På baggrund af 
den økonomiske og finansielle krise og 
budgetmæssige begrænsninger, bør 
målrettet støtte gennem tilskud og
finansielle instrumenter udvikles under den 
kommende flerårige finansielle ramme; det 
vil tiltrække nye investorer til prioriterede 
energiinfrastrukturkorridorer og -områder, 
samtidig med at Unionens budgetmæssige 
bidrag holdes på et minimum.

(29) Det europæiske genopretningsprogram 
for energiområdet har demonstreret 
merværdien af at mobilisere privat 
finansiering ved hjælp af en betydelig 
finansiel støtte fra EU til gennemførelsen 
af projekter af europæisk betydning. Det 
Europæiske Råd af 4. februar 2011 
anerkendte, at nogle 
energiinfrastrukturprojekter måske kræver 
en begrænset offentlig finansiering for at 
mobilisere private midler. På baggrund af 
den økonomiske og finansielle krise og 
budgetmæssige begrænsninger, bør 
målrettet støtte gennem tilskud, finansielle 
instrumenter og statsgarantier udvikles 
under den kommende flerårige finansielle 
ramme; det vil tiltrække nye investorer til 
prioriterede energiinfrastrukturkorridorer 
og -områder, samtidig med at Unionens 
budgetmæssige bidrag holdes på et 
minimum.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Som det er fastlagt i hvidbogen om transport, er det EU's mål at dekarbonisere transport i 
EU. For at dette mål kan nås, er det nødvendigt med finansiel støtte til udvikling og skabelse 
af energiinfrastrukturer for strøm, hydrogen og andre energikilder, der bidrager til 
nedbringelse af emissioner, såvel i bycentre som i forbindelse med transport over lange 
strækninger.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fremskaffelse af muligheder for at 
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benytte el-drevne maskiner med lave CO2-
emissioner i langt større omfang, 
rangerende fra elektriske køretøjer til 
fremadpegende tekniske foranstaltninger 
og markedsindgreb

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for så vidt angår olietransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 i 
bilag II, skal projektet bidrage væsentligt 
til følgende tre specifikke kriterier:

d) for så vidt angår olietransportprojekter, 
der er omfattet af kategorierne i punkt 3 i 
bilag II, skal projektet bidrage væsentligt 
til følgende tre specifikke kriterier:

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

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

– effektiv og bæredygtig udnyttelse af 
ressourcer gennem afbødning af miljørisici

– effektiv og bæredygtig udnyttelse af 
ressourcer gennem afbødning af miljørisici, 
bl.a. ved at mindske anvendelsen af 
risikobetonede transportmidler såsom 
olietankskibe

– interoperabilitet – interoperabilitet

Ændringsforslag 20

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, hvis 
de nationale myndigheder eller de lokale 
eller regionale myndigheder ikke kan 
blive enige tids nok, udpege en EU-
koordinator for en periode på op til et år, 
og denne periode kan forlænges to gange.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-koordinatoren vælges ud fra 
vedkommendes erfaringer med de særlige 
opgaver, der pålægges ham/hende i 
forbindelse med det eller de pågældende 
projekter.

3. EU-koordinatoren vælges ud fra 
vedkommendes erfaringer med de særlige 
opgaver, der pålægges ham/hende i 
forbindelse med det eller de pågældende 
projekter. Inden sin udpegelse skal EU-
koordinatoren hhv. ansøgerne til dette 
hverv høres af Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer inden ni måneder
fra denne forordnings ikrafttræden 
foranstaltninger til at strømline 
miljøvurderingsprocedurerne med henblik 
på at overholde fristerne i artikel 11 og 
mindske den administrative byrde for 
færdiggørelsen af projekter af fælles 
interesse. Disse foranstaltninger berører 
ikke de forpligtelser, der følger af EU-
lovgivningen.

Medlemsstaterne træffer inden tolv 
måneder fra denne forordnings 
ikrafttræden foranstaltninger til at 
strømline miljøvurderingsprocedurerne 
med henblik på at overholde fristerne i 
artikel 11 og mindske den administrative 
byrde for færdiggørelsen af projekter af 
fælles interesse. Disse foranstaltninger 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For projekter, der passerer to eller flere 
medlemsstaters grænser, afholdes de 
offentlige høringer i henhold til stk. 4 i 
hver berørt medlemsstat inden to måneder
fra startdatoen for den første offentlige 
høring i en af disse medlemsstater.

5. For projekter, der passerer to eller flere 
medlemsstaters grænser, afholdes de 
offentlige høringer i henhold til stk. 4 i 
hver berørt medlemsstat inden fire 
måneder fra startdatoen for den første 
offentlige høring i en af disse 
medlemsstater. Høringerne skal 
gennemføres på de pågældende 
medlemsstaters officielle sprog.

Begrundelse

Som det er tilfældet med transport, udgør den grænseoverskridende karakter af mange 
energiinfrastrukturer en yderligere udfordring, hvad angår de offentlige høringsforpligtelser. 
For at opnå bred accept af projekterne uden at forhale de foranstaltninger, der er 
påtrængende nødvendige, bør der fastsættes passende frister for høring i forbindelse med 
grænseoverskridende projekter.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 17 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen opretter på internettet på 
alle EU’s officielle sprog en 
gennemsigtighedsplatform for 
infrastruktur, som er let tilgængelig for 
offentligheden. Platformen skal indeholde 
følgende oplysninger:

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) oplysninger om den ajourførte liste 
over projekter af fælles interesse
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) oplysninger om aktiviteterne i de 
regionale grupper, herunder links til de 
regionale gruppers aktiviteter

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – punkt -10 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-10) Energiinfrastrukturnet til 
dekarbonisering af transport:
Udvikling og oprettelse af 
infrastrukturnet til energiforsyning, som 
bidrager til nedbringelse af emissionerne 
fra transport (hydrogen, elbiler, 
udskiftningsstationer for batterier) såvel i 
bycentre som for transport over lange 
strækninger.
Berørte medlemsstater: Alle.

Begrundelse

Det er vigtigt, at man i forbindelse med de transeuropæiske energinet (TEN-E) blandt andet 
tager fat på skabelse og udvikling af infrastrukturer for energiforsyning, som bidrager til en 
nedbringelse af kuldioxidemissionerne fra transport. Nogle gode eksempler herpå er brint-
opladningssteder og systemet for udskiftning af batterier, som for nylig har modtaget støtte 
fra TEN-E-fondene som innovativt projekt (Greening European Transportation Infrastructure 
for Electic Vehicles).

Ændringsforslag 28
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den relevante infrastruktur for 
energiforsyning til el- og hybridbiler

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) havneanlæg til forsyning af skibe i 
havne med elektricitet, der produceres på 
land, i stedet for den elektricitet, der 
produceres om bord ved benyttelse af 
motorerne

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag II – del I – punkt 1 – litra 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Hver gruppe offentliggør 
dagsordenerne for og protokollerne fra 
deres møder på internettet.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Skabelse af muligheder for at bruge 
eldrevne transportmidler med lave 
kuldioxidemissioner, såsom elkøretøjer, i 
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langt større omfang gennem avancerede 
tekniske foranstaltninger og 
markedsinterventioner.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) effektiv og bæredygtig udnyttelse af 
ressourcer evalueres ved at vurdere, i 
hvilket omfang projektet gør brug af 
allerede eksisterende infrastruktur og 
bidrager til at minimere miljø- og 
klimamæssige byrder og risici.

c) effektiv og bæredygtig udnyttelse af 
ressourcer evalueres ved at vurdere, i 
hvilket omfang projektet gør brug af 
allerede eksisterende infrastruktur og 
bidrager til at minimere miljø- og 
klimamæssige byrder og risici, f.eks. ved at 
erstatte risikobetonede transportmidler 
såsom tankskibe med mindre risikable 
transportmidler.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) mulighederne for at klage eller 
anvende retsmidler over for de 
kompetente myndigheder

Begrundelse

For at opnå større retfærdighed og accept af projekterne er det afgørende at nævne 
mulighederne for at benytte retsmidler og at nævne de kompetente myndigheder.
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