
AM\557274DA.doc PE 355.397v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

24.2.2005 PE 355.397v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 24-30

Udkast til udtalelse (PE 347.299v01-00)
Claude Turmes
Retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 
96/391/EF og nr. 1229/2003/EF

Forslag til beslutning (KOM(2003)0742 – C6-0064/2004 – 2003/0297(COD)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 24
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Sigtet med dette direktiv er at opfylde 
målsætningen, som blev opstillet af Det 
Europæiske Råd i Barcelona om at nå op 
på en grænseoverskridende 
overføringskapacitet på elområdet, der 
svarer til mindst 10% af den etablerede 
produktionskapacitet i de enkelte 
medlemsstater for at forbedre nettenes 
pålidelighed og sikkerhed og garantere 
forsyningssikkerheden og det indre 
markeds funktion.

Or. es

Begrundelse

De vigtigste prioriterede projekter og projekter af europæisk interesse på elområdet i bilag I 
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og IV er sammenkoblinger mellem medlemsstater eller med tredjelande. Dette er i 
overensstemmelse med den politiske aftale, som blev indgået af Det Europæiske Råd i 
Barcelona i marts 2002.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 25
Betragtning 4

(4) Anlæg og vedligeholdelse af 
energiinfrastrukturen skal sikre, at det indre 
energimarked kan fungere effektivt, uden at 
det berører de strategiske mål og i givet fald
forsyningspligten.

(4) Anlæg og vedligeholdelse af 
energiinfrastrukturen skal sikre, at det indre 
energimarked kan fungere effektivt, uden at 
det berører de strategiske mål og 
forsyningspligten, og skal gennemføres 
under hensyntagen til procedurerne for 
høringen af de berørte befolkninger.

Or. it

Begrundelse

Ved anlæg af nye infrastrukturer og planlægning af vedligeholdelse eller udvidelse af disse 
skal indvirkningen på miljøet og området som helhed tages i betragtning. Desuden skal 
fremgangsmåden for underretning og forudgående høring af befolkningerne overholdes i 
henhold til de gældende fællesskabsbestemmelser.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 26
Betragtning 10

(10) Der bør skabes et gunstigere miljø for 
udviklingen af transeuropæiske net på 
energiområdet, hovedsageligt ved at 
stimulere det tekniske samarbejde mellem de 
netansvarlige organer, ved at lette 
gennemførelsen af godkendelsesprocedurer 
for netprojekter i medlemsstaterne, så 
forsinkelserne begrænses, og ved efter behov 
at mobilisere midler, instrumenter og 
finansielle programmer, som Fællesskabet 
råder over, til netprojekter.

(10) Der bør skabes et gunstigere miljø for 
udviklingen af transeuropæiske net på 
energiområdet, hovedsageligt ved at udnytte 
alternative og decentraliserede 
energikilder, ved at stimulere det tekniske 
samarbejde mellem de netansvarlige 
organer, ved at lette gennemførelsen af 
godkendelsesprocedurer for netprojekter i 
medlemsstaterne, så forsinkelserne 
begrænses, og ved efter behov at mobilisere 
midler, instrumenter og finansielle 
programmer, som Fællesskabet råder over, 
til netprojekter, samt midler, der er 
øremærkede til energiproduktion på basis 
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af decentraliserede og vedvarende 
energikilder.

Or. it

Begrundelse

Ved at prioritere investeringer, der fremmer udviklingen af mere decentraliserede net og 
energikilder, der allerede findes i de pågældende geografiske områder, er det muligt at øge 
det tekniske samarbejde mellem de forskellige operatører og mindske miljøpåvirkningen, 
samtidig kan de urimeligt høje omkostninger ved el–sammenkobling.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 27
Artikel 3, stk. 1, indledning, litra b

b) at lette udviklingen af Fællesskabets 
mindre gunstigt stillede områder og 
øområder og bringe dem ud af deres 
isolation og således bidrage til større 
økonomisk og social samhørighed

b) at lette udviklingen af Fællesskabets 
mindre gunstigt stillede områder og 
øområder og bringe dem ud af deres 
isolation, hovedsageligt ved at fremme 
udviklingen af lokale net og ressourcer, 
såsom kraft-varme-produktion og 
vedvarende energi, og således bidrage til 
større økonomisk og social samhørighed 
både internt i det pågældende område og 
med andre regioner.

Or. it

Begrundelse

Især i afsides beliggende regioner bør mere miljøvenlige og bæredygtige former for 
energiproduktion fremmes også med henblik på at skabe social samhørighed og beskæftigelse 
i de pågældende områder.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 28
Artikel 3, stk. 1, indledning, litra d

d) at bidrage til en bæredygtig udvikling og 
forbedring af miljøbeskyttelsen, navnlig ved 
at nedbringe miljørisiciene i forbindelse med 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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energitransport og –transmission.

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 29
Artikel 4, nr. 1, litra a

a) tilpasning og udvikling af energinet til 
støtte for det indre energimarked og navnlig 
løsning af problemer i forbindelse med 
flaskehalse, navnlig på tværs af grænserne, 
overbelastning og manglende forbindelser, 
og hensyntagen til de behov, der opstår i 
forbindelse med et velfungerende indre 
marked for elektricitet og naturgas og 
udvidelsen af Fællesskabet

a) tilpasning og udvikling af energinet til 
støtte for det indre energimarked og navnlig 
løsning af problemer i forbindelse med 
flaskehalse, navnlig på tværs af grænserne, 
overbelastning og manglende forbindelser, 
forøgelse af de vedvarende energikilders 
andel af energimarkedet og hensyntagen til 
de behov, der opstår i forbindelse med et 
velfungerende indre marked for elektricitet 
og naturgas og udvidelsen af Fællesskabet;

Or. de

Begrundelse

Det er meget væsentligt at øge de vedvarende energikilders andel af energimarkedet for at 
opnå en bæredygtig europæisk energipolitik. Derfor bør dette mål også nævnes som en 
prioritet i Fællesskabets indsats i oprettelsen af transeuropæiske net på energiområdet.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 30
Artikel 10, stk. 1

1. Kommissionen kan efter samråd med de 
berørte medlemsstater udpege en EU–
koordinator.

1. For at lette en koordineret 
gennemførelse af bestemte projekter, 
navnlig grænseoverskridende projekter 
eller projektafsnit af projekter, der er 
erklæret som værende af europæisk 
interesse, jf. artikel 8, kan Kommissionen 
efter samråd med de berørte medlemsstater 
og efter høring af Europa-Parlamentet 
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udpege en person, der betegnes som EU–
koordinator.

EU–koordinatoren agerer på vegne af 
Kommissionen. Koordinatorens opgave 
omfatter et enkelt prioriteret projekt eller et 
delafsnit af et prioriteret projekt. Om 
nødvendigt kan EU–koordinatorens 
virkeområde udvides til at omfatte andre, 
beslægtede prioriterede projekter.

EU–koordinatoren agerer på vegne af 
Kommissionen. Koordinatorens opgave 
omfatter i almindelighed et enkelt prioriteret 
projekt, navnlig hvis der er tale om et 
grænseoverskridende projekt, men den kan 
eventuelt også omfatte hovedaksen som 
sådan. EU-koordinatoren udarbejder 
sammen med de berørte medlemsstater en 
plan for sine aktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget svarer til det kompromis, som Europa-Parlamentet nåede frem til under 
behandlingen af beslutning 884/2004/EØF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af 
det transeuropæiske transportnet.


