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KORT BEGRUNDELSE

TEN-E: Indkøbsliste eller fokus på vedvarende energi?

A) Fælles interesse eller juleindkøbsliste?

Bilag I-III i forslaget til beslutning er ikke selektive, men omfatter alle mulige fremtidige 
behov i stedet for et seriøst forsøg på at rationalisere investeringer med en strategisk vision. 

Til grund for denne ”juleindkøbsliste” (230 projekter) ligger den aktuelle udvælgelsesmetode. 
Efter pres fra de nationale energiselskaber har EU's regeringer promoveret deres egne 
projekter. Derudover foretager Kommissionen kun mindre ændringer i medlemsstaternes 
oprindelige forslag i stedet for at opstille egentlige udvælgelseskriterier.

Denne situation må ikke fortsætte, og der skal i stedet tilvejebringes flere detaljerede 
oplysninger om samtlige de foreslåede projekter, herunder oplysninger om de med 
projekterne forbundne omkostninger, begrundelser samt deres langsigtede indvirkning på 
marked og miljø. Men vi skal også sætte spørgsmålstegn ved den grundlæggende logik i 
forbindelse med oprettelsen af net.

B) Flere ledninger = Flere konkurrencedygtige energimarkeder i EU?

Kommissionen har udtalt, at alle medlemsstater bør have en import-/eksportkapacitet på 10 % 
af deres samlede installerede kapacitet med henblik på at øge konkurrencen og fremme 
liberaliseringen. Der er imidlertid ikke noget empirisk bevis for, at realiseringen af et mål på 
10 % vil forbedre konkurrencen væsentligt. Det Forenede Kongerige har f.eks. kun en 
eksportkapacitet på 3 %, men har ikke desto mindre et af de mest konkurrencedygtige 
elektricitetssystemer, mens lande som Italien med dets importkapacitet på 25 % har høje 
elpriser som følge af et ikke-fungerende marked. 

Empiriske data viser, at et velfungerende, konkurrencedygtigt elektricitetsmarked er et 
resultat af klar og veldefineret markedsregulering (adskilt fastsættelse af takster, streng 
kontrol med markedsmisbrug, favorisering af nye markedsdeltagere) og ikke af et krav om en 
vilkårligt fastsat importkapacitet.

Oprettelsen af kunstige (EU-sponserede) sammenkoblinger vil ikke øge konkurrencen i 
sektoren, men snarere fremme dannelsen af oligopolstrukturer i energisektoren. De otte største 
offentlige elektricitetsværker ejer allerede 75 % af elektricitetsproduktionsmarkedet og sidder 
endvidere på de relevante sammenkoblinger og - endnu vigtigere - på handelsmarkedet. 

C) Flere ledninger = Større sikkerhed?

En stor del af EU's TEN-E-budget er øremærket til yderligere strømledninger mellem Italien 
og dets nabolande. Dermed ignoreres årsagerne til og erfaringerne fra den største 
mørklægning i nyere tid i Europa.



(Ekstern oversættelse)

PE 347.299v01-00 4/38 PA\544345DA.doc

DA

Det italienske tilfælde er et klart eksempel på, at en ekstremt stor sammenkoblingskapacitet 
ikke er ensbetydende med forsyningssikkerhed. Som D. Maillard, den højst rangerende civile 
tjenestemand i den franske energiforvaltning, klart udtrykte det: ”Man kunne hævde […] at 
den italienske mørklægning kan henføres til for mange grænseoverskridende 
sammenkoblinger” (Energie Plus, 15.1.2004).

Erfaringerne har vist, at sikker energiforsyning ikke kræver transport af elektricitet over store 
afstande, snarere det modsatte, da udviklingen af lokalproduktionen øger 
forsyningssikkerheden mærkbart, reducerer indvirkningen på miljøet, skaber flere 
arbejdspladser og begrænser behovet for investering i nye net markant. Som skitseret af Det 
Internationale Energiagentur vil anvendelsen af decentral produktion, især med vedvarende 
energikilder, udmønte sig i lavere CO2-emissioner fra sektoren, end det ellers ville have været 
tilfældet.

En af de vigtigste årsager til Italiens afhængighed af elektricitetsimport er, at incitamenterne 
til at investere i ny strømproduktion i Italien på det forvredne europæiske elektricitetsmarked, 
vi kender i dag, var ringe, da
- tildelingen af importkapacitet styres efter et ikke-markedsbaseret system, som er i 

modstrid med EU-lovgivningen (nogle italienske selskaber anvender nettet gratis til 
import af store mængder elektricitet fra Frankrig);

- EDF eksporterer elektricitet til under produktionsomkostningerne, som fastslået af den 
franske rigsrevision ”Cour des Comptes” den 1. februar 2005;

- de dominerende selskaber blokerer for nye markedsdeltagere.

En af TEN-E's skjulte dagsordener er at videreføre EDF's dumping. I den henseende sætter vi 
spørgsmålstegn ved prioriteringen af sammenkoblinger mellem Frankrig og dets nabolande.

D) Egentlige prioriteringer for TEN-E

Alle de foreslåede projekter af fælles interesse skal vurderes med henblik på at sikre, at de er 
nødvendige, bakkes op af lokalbefolkningen, ikke forvrider markedet, giver mulighed for 
udvikling af decentral produktion og ikke forringer forsyningssikkerheden. Projekter af 
europæisk interesse, der ikke opfylder alle disse kriterier, skal afvises. Derudover foreslår 
ordføreren, at alle bilag udgår, indtil disse kriterier er blevet klart defineret og gennemført af 
EU-institutionerne for at undgå markedsforvridninger og sikre, at kun miljømæssigt og 
økonomisk bæredygtige projekter opnår finansiering.

D.1 Prioritering af TEN-E gas

Et flydende og konkurrencedygtigt gasmarked i Europa er en forudsætning for:
Ø et velfungerende elektricitetsmarked, da de fleste nye deltagere på det europæiske 

elektricitetsmarked vil være højeffektive gaskraftværker
Ø et mere decentraliseret system, herunder kombineret kraftvarmeproduktion, og 

dermed mere miljøvenlige og mere stabile elektricitetssystemer.

Kombinationen af mindre, mere fleksible kraftværker og en bedre harmonisering af 
elektricitetsmarkederne i Europa (sidstnævnte vil nedsætte de kunstige kortsigtede strømme, 
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som skyldes det aktuelle markeds mangler) vil komme det i dag overfyldte elektricitetsnet i 
Europa til undsætning. 

Et velfungerende gasmarked kræver regulering af adgangen til oplagring af gas. Europa har 
endvidere behov for at få forbedret den europæiske gaseffektivitet med langsigtede 
instrumenter såsom forsyningsselskabernes kvantitative forpligtelse til at nedsætte forbruget. 
Alene sådanne tiltag vil gøre det muligt for EU at opfylde de europæiske forpligtelser med 
hensyn til klimaændringer.

D.2 Prioritering af TEN-E elektricitet

Den eneste prioritering skal være indlemmelsen af vedvarende energikilder i nettet. 
Projekterne vedrørende store vindmølleparker i Nordsøen og andre dele af Europa skal hurtigt 
og definitivt fremmes under TEN-E.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 8

(8) Der kan være behov for at ændre 
projektspecifikationerne, som er indikative.
Kommissionen bør derfor være beføjet til at 
ajourføre dem. Da projekter kan få 
betydelige politiske og økonomiske 
følgevirkninger, er det vigtigt at finde den 
rette balance mellem lovgivningsmæssig 
kontrol og fleksibilitet ved fastlæggelsen af, 
hvilke projekter der er berettiget til 
fællesskabsstøtte.

(8) Der kan være behov for at ændre 
projektspecifikationerne, som er indikative.
Kommissionen bør derfor være beføjet til at 
ajourføre dem. Da projekter kan få 
betydelige politiske, miljømæssige og 
økonomiske følgevirkninger, er det vigtigt at 
finde den rette balance mellem 
lovgivningsmæssig kontrol og fleksibilitet 
ved fastlæggelsen af, hvilke projekter der er 
berettiget til fællesskabsstøtte.

Begrundelse

Opførelsen af højspændingsledninger, højtryksgasledninger og oplagringsfaciliteter har ikke 
nødvendigvis kun omfattende politiske og økonomiske følgevirkninger, men også 
miljømæssige følgevirkninger.

  
1 EUT C xx af 12.10.2004, s. xx.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 9

(9) For nogle prioriterede projekter, afsnit 
af prioriterede projekter eller grupper af 
prioriterede projekter bør det være muligt 
at forbedre forberedelsen og 
gennemførelsen ved at nedsætte et 
koordineringshold, hvori Fællesskabet 
deltager, som fungerer i det pågældende 
projekts løbetid. Kommissionen bør derfor 
have beføjelse til at udpege en EU–
koordinator til sådanne projekter med 
henblik på at opmuntre til samarbejde 
mellem brugere og operatører samt sikre, at 
den nødvendige overvågning af projektet 
finder sted, så Fællesskabet kan holdes 
underrettet om projektforløbet.

udgår

Begrundelse

Der har tidligere fundet grænseoverskridende samarbejde sted, uden at Kommissionen sagde, 
at det kunne finde sted.

Ændringsforslag 3
Betragtning 11

(11) Vedtagelsen af projekter af fælles 
interesse, de dertil hørende specifikationer 
og de prioriterede projekter, bør ikke 
foregribe resultaterne af vurderingen af 
projekters, planers eller programmers 
indvirkning på miljøet.

(11) Vedtagelsen af projekter af fælles 
interesse, de dertil hørende specifikationer 
og de prioriterede projekter, bør ikke 
foregribe resultaterne af den nødvendige 
offentlige høring og af vurderingen af 
projekters, planers eller programmers 
indvirkning på miljøet.

Begrundelse

De store projekter såsom opførelse af højspændingsledninger skal altid godkendes af de 
lokale og regionale indbyggere. Der er ingen idé i at tilsidesætte den offentlige 
høringsprocedure.

Ændringsforslag 4
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Artikel 2, stk. 1, litra a

a) alle højspændingsforbindelser, bortset fra 
dem der anvendes inden for distributionsnet, 
og undersøiske kabler, for så vidt denne 
infrastruktur anvendes til interregional eller 
international transmission/tilslutning

a) alle højspændingsforbindelser, bortset fra 
dem der anvendes inden for distributionsnet, 
og undersøiske kabler, for så vidt denne 
infrastruktur udmønter sig i et større bidrag 
fra vedvarende energikilder

Begrundelse

Det er ikke en ny ellednings grænseoverskridende karakter, der gør, at den er af europæisk 
interesse, men derimod dens evne til at øge de vedvarende energikilders bidrag eller forbedre 
nettets driftssikkerhed i lyset af det tiltagende bidrag fra disse energikilder, som er i 
overensstemmelse med EU's ønske.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 2, indledning

2) inden for gasnettene (transport af naturgas 
eller olefingas):

2) inden for gasnettene (transport af 
naturgas, biogas eller olefingas):

Begrundelse

Unionens støtte til en infrastruktur ville være uberettiget, såfremt operatørerne kunne 
diskriminere anvendelsen af ressourcer fra Fællesskabet til fordel for gas, der importeres til 
Unionen. Det kunne være tilfældet med hensyn til transport af biogas.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, litra a

a) at fremme en effektiv virkeliggørelse af 
det indre marked i almindelighed og det 
indre energimarked i særdeleshed, samtidig 
med at den rationelle produktion, 
distribution og anvendelse af 
energiressourcerne samt udvikling og 
sammenkobling af vedvarende energikilder 
fremmes med henblik på at sænke 
forbrugerpriserne på energi og bidrage til 
diversificering af energikilderne

a) at fremme en effektiv virkeliggørelse af 
det indre marked i almindelighed og det 
indre energimarked i særdeleshed, samtidig 
med at den rationelle produktion, 
distribution og anvendelse af 
energiressourcerne samt udvikling og 
sammenkobling af vedvarende energikilder 
fremmes med henblik på at bidrage til 
diversificering af energikilderne

Begrundelse

Gennemførelsen af det indre energimarked har til formål at sænke omkostningerne for 
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samfundet. Derimod skal slutbrugernes energiudgifter (og dermed energipriserne) ikke 
nødvendigvis sænkes, hvis EU vil nå sine mål om miljøbeskyttelse, innovation og et 
vedvarende energisystem.

Ændringsforslag 7
Artikel 3, 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

udgår

Begrundelse
Tilføjelsen af yderligere forbindelser til de mindre gunstigt stillede områder begrænser eller 
fjerner rentabiliteten af lokale ressourcer såsom vedvarende energikilder og kombineret 
kraftvarmeproduktion. Støtte til elektriske infrastrukturer i landområder eller tyndt befolkede 
områder er i modstrid med disse mål, da de fjerner rentabiliteten af de vedvarende 
energikilder på lokalt plan, som skaber arbejdspladser og økonomisk udvikling. 

Politisk eller økonomisk støtte til opførelse af infrastrukturer i de perifere områder kan 
således ikke være en prioritering, men skal derimod gøres til genstand for rationelle 
drøftelser baseret på objektive kriterier.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, litra d

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

d) at styrke en bæredygtig udvikling og 
forbedring af miljøbeskyttelsen, navnlig 
inden for området kombineret 
kraftvarmeproduktion, energieffektivitet, 
tjenesteydelser på energiområdet og 
vedvarende energikilder og ved at 
nedbringe de sociale og miljømæssige risici
i forbindelse med energitransport.

Begrundelse

Kommissionen synes at begrunde princippet om opførelse af nye infrastrukturer med 
miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling. Disse tunge infrastrukturer har deres egne 
skadelige virkninger, men det vigtigste er dog, at de principielt går uden om konkurrencen 
mellem lokale og decentraliserede energikilder på den ene side og fjerne centraliserede 
energikilder på den anden side til fordel for sidstnævnte. En del af gevinsten ved de 
decentraliserede energikilder (vedvarende energikilder eller kombineret 
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kraftvarmeproduktion) er netop at undgå opførelsen af infrastrukturer til transport eller 
distribution og samtidig øge energisystemernes stabilitet og sikkerhed.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 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 det 
stigende bidrag fra vedvarende energikilder

Begrundelse

Forsyningssikkerheden og det indre energimarked er ikke identiske mål. For så vidt angår 
infrastrukturerne, kan begrundelsen med energimarkedets udvikling - som i første omgang 
vedrører rentable infrastrukturer - ikke sættes på linje med målet om forsyningssikkerhed, 
som politikkerne for udvikling af de vedvarende energikilder er det mest markante udtryk for i 
EU's politikker.

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 3, litra a

a) udbygning af naturgasnettene med 
henblik på at dække Fællesskabets 
naturgasforbrug og kontrol med dets 
gasforsyningssystemer

a) udbygning af gasnettene med henblik på 
at dække Fællesskabets gasforbrug og 
kontrol med dets gasforsyningssystemer

Begrundelse

Fjernelse af ordet ”natur” i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 3, litra c

c) udbygning og integration af olefingasnet 
med henblik på at dække 
fællesskabsindustriernes olefingasforbrug.

udgår
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Begrundelse

Der er tale om et særligt tilfælde, som ikke skal gøres til genstand for en specifik artikel.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, litra a

a) udpegelse af projekter af fælles interesse, 
herunder prioriterede projekter

a) udpegelse af projekter af fælles interesse i 
henhold til kriterierne i artikel 6

Begrundelse

Prioriteringen af et projekt er et resultat af anvendelsen af udvælgelseskriterier, som er 
genstand for drøftelser og beslutninger i EU-institutionerne, især i Europa-Parlamentet. Det 
er overholdelsen af disse kriterier, der berettiger EU's støtte, og ikke blot Kommissionens 
eller medlemsstaternes opførelse af et navn på en liste.

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 1, afsnit 2

Vurderingen af den økonomiske 
levedygtighed baseres på en cost–benefit–
analyse, som tager hensyn til alle 
omkostninger og fordele, herunder på 
mellemlangt og/eller langt sigt, i forbindelse 
med miljøaspekter, forsyningssikkerhed og 
bidrag til den økonomiske og sociale 
samhørighed. Projekter af fælles interesse, 
der vedrører en medlemsstats område, 
kræver denne medlemsstats godkendelse.

Vurderingen af den økonomiske 
levedygtighed baseres på en cost–benefit–
analyse, som tager hensyn til alle 
omkostninger og fordele, herunder på 
mellemlangt og/eller langt sigt, i forbindelse 
med alle de miljømæssige eksternaliteter og 
de øvrige miljøaspekter, forsyningssikkerhed 
og bidrag til den økonomiske og sociale 
samhørighed. Projekter af fælles interesse, 
der vedrører en medlemsstats område, 
kræver denne medlemsstats godkendelse.

Begrundelse

Alle de eksterne miljøomkostninger skal medtages i denne vurdering af den økonomiske 
levedygtighed.

Ændringsforslag 14
Artikel 7, stk. 3, litra a

a) de har en væsentlig effekt på 
konkurrencen på det indre energimarked 
og/eller

udgår
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Begrundelse

Udtrykket ”væsentlig effekt” afhænger af dets definition, som er forskellig fra aktør til aktør. 
Kommissionen indsætter et juridisk set vagt udtryk, som dermed ikke kan godkendes.

Ændringsforslag 15
Artikel 7, stk. 3, litra b

b) de medvirker til at øge Fællesskabets 
forsyningssikkerhed.

b) de medvirker til at øge Fællesskabets 
forsyningssikkerhed og
ba) de er et resultat af den tiltagende 
anvendelse af vedvarende energikilder, 
energieffektive tjenesteydelser og 
kombineret kraftvarmeproduktion

Begrundelse

Desuden skal de prioriterede projekter, som ”skal være forenelige med bæredygtig 
udvikling”, opfylde EU's øvrige energipolitiske kriterier (vedvarende energikilder, 
kombineret kraftvarmeproduktion og/eller tjenesteydelser på energiområdet). 

Ændringsforslag 16
Artikel 8

Artikel 8 udgår
Projekter af europæisk interesse

1. Et udvalg af projekter på de prioriterede 
akser som er omhandlet i artikel 7, og som 
har en grænseoverskridende karakter eller 
en væsentlig virkning for 
grænseoverskridende 
transmissionskapacitet, erklæres at være af 
europæisk interesse.
Disse projekter er opført i bilag IV.
2. I forbindelse med ansøgninger om 
projektstøtte fra Samhørighedsfonden jf. 
artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr.
1164/94 skal medlemsstaterne give 
passende prioritet til projekter, som er 
erklæret som værende af europæisk 
interesse.
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3. I forbindelse med ansøgninger om 
projektstøtte fra budgettet for 
transeuropæiske net jf. artikel 10 i Rådets 
forordning (EF) nr. 2236/95 skal 
medlemsstaterne give passende prioritet til 
projekter, som er erklæret som værende af 
europæisk interesse.
4. I forbindelse med ansøgninger om 
projektstøtte fra Strukturfondene jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 1260/1999 skal 
medlemsstaterne give passende prioritet til 
projekter, som er erklæret som værende af 
europæisk interesse.
5. Kommissionen sikrer, at lande, som er
omfattet af det strukturpolitiske 
førtiltrædelsesinstrument, giver passende 
prioritet til projekter, hvortil der ansøges 
om projektstøtte jf. artikel 2 og 7 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1267/1999, og som er 
erklæret som værende af europæisk 
interesse.
6. Hvis der er tale om en betydelig aktuel 
eller forventet forsinkelse i forbindelse med 
påbegyndelse af arbejdet på et af de 
projekter, der er erklæret som værende af 
europæisk interesse, anmoder 
Kommissionen de berørte medlemsstater 
om at forklare årsagerne til forsinkelsen 
inden tre måneder.
Efter modtagelse og granskning af de 
berørte medlemsstaters svar, kan 
Kommissionen under behørig hensyntagen 
til proportionalitetsprincippet beslutte at 
trække erklæringen om anerkendelse af 
den europæiske interesse tilbage.
7. Fem år efter færdiggørelse af et projekt 
eller projektafsnit, der er erklæret som 
værende af europæisk interesse, 
gennemfører de berørte medlemsstater en 
vurdering af dets samfundsøkonomiske 
virkning og dets miljøvirkninger, herunder 
virkningen på handelen mellem 
medlemsstaterne, den territoriale 
samhørighed og bæredygtig udvikling.
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Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om resultaterne af denne 
vurdering.
8. Hvis et projekt erklæres som værende af 
europæisk interesse, gennemfører de 
berørte medlemsstater for hvert af de 
pågældende projektafsnit passende 
samordnede vurderinger og offentlige 
høringer, inden der gives tilladelse til et 
projekt.
9. Hvis et projekt, der er erklæret som 
værende af europæisk interesse omfatter et 
grænseoverskridende afsnit, som teknisk og 
økonomisk ikke kan adskilles, gennemfører 
de berørte medlemsstater en transnational 
undersøgelse med henblik på at evaluere 
det grænseoverskridende projektafsnit og 
gennemføre en offentlig høring, inden der 
gives tilladelse til projektet.
10. Samordnede og transnationale 
undersøgelsesprocedurer jf. stk. 8 og 9 
anvendes med forbehold af forpligtelser i 
henhold til fællesskabslovgivningen om 
miljøbeskyttelse, herunder navnlig 
vurderinger af virkninger på miljøet.
De berørte medlemsstater underretter 
Kommissionen om påbegyndelsen og 
resultaterne af samordnede og 
transnationale undersøgelsesprocedurer.

Begrundelse

Tilsidesættelsen af den nødvendige hørings- og godkendelsesprocedure hos de lokale 
myndigheder og nationale regeringer er uacceptabel, da den er i modstrid med EU's og 
medlemsstaternes ratificerede forpligtelser såsom Århus-protokollen. Derudover er valget af 
sådan en hypotetisk liste over infrastrukturer til Kommissionen, uden fælles 
beslutningstagning eller høring af områderne, endnu mere uacceptabel uden et sæt objektive 
kriterier.

Ændringsforslag 17
Artikel 9

Artikel 9 udgår
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Gennemførelse af projekter af europæisk 
interesse

1. Projekter af europæisk interesse skal 
gennemføres hurtigt.
Senest 6 måneder efter denne beslutnings 
ikrafttræden fremsender medlemsstaterne 
en tidsplan for færdiggørelse af disse 
projekter til Kommissionen, herunder 
nærmere oplysninger om:
a) projektets forventede vej gennem 
godkendelsesprocessen 
b) tidsplanen for 
gennemførlighedsvurderingen og 
udformningsfasen
c) anlægsfasen
d) ibrugtagning af projektet.
2. Medlemsstaterne fremsender årlige 
rapporter til Kommissionen om forløbet af 
de projekter, der er nævnt i stk. 1.
Forløber et projekt langsommere end 
anført i den tidsplan, der er sendt til 
Kommissionen, fremsender 
medlemsstaterne en revideret plan til 
Kommissionen.
3. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre at 
godkendelsesproceduren for projekter af 
europæisk interesse er effektiv og ikke 
indebærer unødige forsinkelser.

Begrundelse

Selv om teksten foregiver at respektere samrådsproceduren med lokale myndigheder og 
beslutninger, viser især artikel 9, stk. 3, at formålet med teksten er at svække den
demokratiske proces. Artikel 9 ville berettige medlemsstaterne til at gennemtvinge 
infrastrukturer mod offentlighedens eller de lokale myndigheders vilje og ville være en 
”europæisk” undskyldning for at omgå den demokratiske proces.

Ændringsforslag 18
Artikel 10
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Artikel 10 udgår
EU–koordinator

1. Kommissionen kan efter samråd med de 
berørte medlemsstater udpege en 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.
2. EU–koordinatoren vælges ud fra 
vedkommendes erfaringer med europæiske 
institutioner og kendskab til tekniske, 
økonomiske, samfundsøkonomiske og 
miljømæssige spørgsmål i forbindelse med 
evaluering af store projekter.
3. Afgørelsen om udpegelse af en EU–
koordinator omfatter en beskrivelse af 
koordinatorens opgaver.
4. EU–koordinatoren har til opgave:
a) at fremme fælles metoder til 
projektevaluering, rådgive 
projektvirksomheder om den finansielle 
pakke til projekterne og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, afgive en stillingtagen til 
emner vedrørende driften af net
b) at forelægge Kommissionen en rapport 
hvert år om fremskridtene i forbindelse 
med gennemførelsen af det projekt, som 
han er udpeget for, om nye 
reguleringstiltag eller andre udviklinger, 
som kunne påvirke projektets karakter, 
samt alle vanskeligheder og hindringer, der 
sandsynligvis medfører en væsentlig 
forsinkelse
c) at bidrage til dialogen mellem 
operatører, brugere, regionale og lokale 
myndigheder samt repræsentanter for 
civilsamfundet med henblik på at få en 
bedre forståelse for efterspørgslen efter 
transmissionstjenester og for de 
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begrænsninger og tjenesteparametre, der er 
påkrævet for at optimere anvendelsen af 
den pågældende infrastruktur.
5. De berørte medlemsstater samarbejder 
med EU–koordinatoren og giver denne de 
nødvendige oplysninger, så koordinatoren 
kan udføre de i stk. 4 anførte opgaver.
6. Kommissionen kan anmode om en 
udtalelse fra EU–koordinatoren, når den 
gennemgår ansøgninger om 
fællesskabsstøtte til projekter eller grupper 
af projekter, som koordinatoren er udpeget 
for.

Begrundelse

Som foreslået i teksten udpeges EU-koordinatoren for at fremskynde opførelsen af 
infrastruktur og berettige tilsidesættelsen af de demokratiske processer. Koordinatoren ville 
være en person, som skulle lette opførelsen af infrastruktur, og ville i sig selv besværliggøre 
cost-benefit-analysen af en infrastruktur uden at foregribe resultatet af høringerne. En vigtig 
begrundelse for den demokratiske proces ville dermed blive omgået.

Ændringsforslag 19
Artikel 15, stk. 2

Denne beretning bør omhandle 
gennemførelsen og fremskridt i udførelsen 
af prioriterede projekter samt enkeltheder 
vedrørende deres finansiering, især i 
forbindelse med bidraget fra Fællesskabets 
midler, som vedrører grænseoverskridende 
forbindelser som anført i bilag II, punkt 1, 2 
og 7. 

Denne beretning bør omhandle 
gennemførelsen og fremskridt i udførelsen 
af prioriterede projekter og deres 
indvirkning på anvendelsen af vedvarende 
energikilder samt enkeltheder vedrørende 
deres finansiering, især i forbindelse med 
bidraget fra Fællesskabets midler, som 
vedrører grænseoverskridende forbindelser 
som anført i bilag II, punkt 1, 2 og 7. 

Begrundelse

Kommissionens beretning skal også vurdere de direkte og indirekte indvirkninger på 
udviklingen af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 20
Bilag I
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TRANSEUROPÆISKE ENERGINET TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Prioriterede projekter, som defineret i 
artikel 7

Prioriterede projekter, som defineret i 
artikel 7

ELEKTRICITETSNET
EL 1. Frankrig – Belgien – Nederlandene 

– Tyskland:
styrkelse af el-nettene for at løse 
overbelastningsproblemer med 
hensyn til elektricitet i Benelux–
landene.

EL.2. Italiens grænser med Frankrig, 
Østrig, Slovenien og Schweiz:
øget kapacitet på samkøringslinjer 
på el-området.

EL.3. Frankrig – Spanien – Portugal:
øget kapacitet på samkøringslinjer 
på el-området mellem disse lande og 
den iberiske halvø og netudvikling i 
øområder.

EL.4. Grækenland – Balkan–landene –
UCTE–systemet:
udbygning af 
elektricitetsinfrastrukturen med 
henblik på at forbinde Grækenland 
til UCTE–systemet og muliggøre det 
sydøsteuropæiske 
elektricitetsmarked.

EL.5. Det Forenede Kongerige – det 
europæiske fastland og 
Nordeuropa:
opbygning/forøgelse af kapaciteten 
på samkøringslinjer på el-området 
og mulig integration af 
havmølleenergi.

EL.6. Irland – Det Forenede Kongerige:
forøgelse af samkøringskapaciteten 
på el-området og mulig integration 
af havmølleenergi.

EL.7. Danmark – Tyskland –
Østersøringen (herunder Norge –
Sverige – Finland – Danmark –
Tyskland – Polen – Baltikum –
Rusland):



(Ekstern oversættelse)

PE 347.299v01-00 18/38 PA\544345DA.doc

DA

forøgelse af samkøringskapaciteten 
på el-området og mulig integration 
af havmølleenergi.

EL.8. Tyskland – Polen – Den Tjekkiske 
Republik – Slovakiet – Østrig –
Ungarn – Slovenien:
øget kapacitet på samkøringslinjer 
på el-området.

EL.9. Medlemsstater i Middelhavsområdet 
– Middelhavsringen:
øget 
elektricitetssammenkoblingskapacit
et mellem medlemsstater i 
Middelhavsområdet og Marokko –
Algeriet – Tunesien – Libyen –
Ægypten – Nærøsten – Tyrkiet.

GASNET
NG.1. Det Forenede Kongerige – det 

nordlige europæiske fastland, 
herunder Nederlandene, Danmark 
og Tyskland – Polen – Litauen –
Letland – Estland – Finland –
Rusland:
North Trans og Yamal – Europa 
naturgasledninger som 
sammenkobler nogle af de vigtigste 
europæiske gaskilder, forbedrer 
interoperabiliteten mellem nettene 
og øger forsyningssikkerheden.

NG.2. Algeriet – Spanien – Italien –
Frankrig – den nordlige del af det 
europæiske fastland:
opførelse af en ny naturgasledning 
fra Algeriet til Spanien, Frankrig og 
Italien og forøgelse af 
netkapaciteten i og mellem Spanien, 
Italien og Frankrig.

NG.3. Landene omkring Det Kaspiske Hav 
– Mellemøsten – EU:
nye net af naturgasledninger til EU 
fra nye kilder, herunder 
gasledningerne Tyrkiet –
Grækenland, Grækenland – Italien 
og Tyrkiet – Østrig.
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NG.4. LNG–terminaler i Belgien, 
Frankrig, Spanien, Portugal, Italien 
og Polen:
diversificering af forsyningskilder 
og adgangspunkter, herunder LNG–
tilslutninger til transmissionsnettet.

NG.5. Underjordiske lagre i Spanien, 
Portugal, Italien, Grækenland og 
Østersøområdet:
forøgelse af kapaciteten i Spanien, 
Italien og Østersøområdet og 
opførelse af de første anlæg i 
Portugal og Grækenland.

NG.6. Medlemsstater i Middelhavsområdet 
– gasringen i det østlige Middelhav:
etablering og øgning af 
naturgasledningskapaciteten 
mellem medlemsstater i 
Middelhavsområdet og Libyen –
Ægypten – Jordan – Syrien –
Tyrkiet.

Begrundelse

De prioriterede projekter, der er opført i dette bilag, har en meget stor rækkevidde. Indholdet 
af et sådant bilag kan derfor først accepteres, når kriterierne for opførelse på denne liste er 
vedtaget af samtlige EU-institutioner.

Ændringsforslag 21
Bilag II

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Supplerende kriterier for projekter af fælles 
interesse

Omhandlet i artikel 6, stk. 2

Supplerende kriterier for projekter af fælles 
interesse

Omhandlet i artikel 6, stk. 2

ELEKTRICITETSNET
1. Udbygning af energinettene i øområder, 
indlandsområder, randområder og områder 
i den yderste periferi, idet der lægges vægt 
på diversificering af energikilderne og 
forbedret anvendelse af vedvarende 
energikilder, og i givet fald tilslutning af 
disse net.
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• Irland – Det Forenede Kongerige 
(Wales)

• Grækenland (øerne)
• Italien (Sardinien) – Frankrig 

(Korsika) – Italien (fastlandet)
• Forbindelser i øregioner, herunder 

forbindelser til fastlandet
• Forbindelser i områder i den yderste 

periferi i Frankrig, Spanien, Portugal

2. Videreudvikling af sammenkoblingerne 
mellem medlemsstaternes elektricitetsnet, 
hvor dette er nødvendigt, for at det indre 
marked kan fungere, og for at forbedre 
elektricitetsnettenes pålidelighed og 
sikkerhed.

• Frankrig – Belgien – Nederlandene –
Tyskland

• Frankrig – Tyskland
• Frankrig – Italien
• Frankrig – Spanien
• Portugal – Spanien
• Finland – Sverige
• Finland – Estland – Letland – Litauen
• Østrig – Italien
• Italien – Slovenien
• Østrig – Italien – Slovenien – Ungarn
• Tyskland – Polen
• Tyskland – Polen – Den Tjekkiske 

Republik – Slovakiet – Ungarn
• Polen – Litauen
• Irland – Det Forenede Kongerige 

(Nordirland)
• Østrig – Tyskland
• Nederlandene – Det Forenede 

Kongerige
• Tyskland – Danmark – Sverige
• Grækenland – Italien

3. Udbygning af de indenlandske 
elektricitetsforbindelser, hvor dette er 
nødvendigt for at udnytte 
sammenkoblingerne mellem 
medlemsstaterne bedst muligt, for at det 
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indre marked kan fungere, eller for at 
tilslutte vedvarende energikilder.

• Alle medlemsstater

4. Udbygning af elektricitetsforbindelserne 
med tredjelande, særlig kandidatlande, med 
det formål at øge elektricitetsnettenes 
interoperabilitet, driftssikkerhed og 
pålidelighed og sikre EU's 
elektricitetsforsyning.

• Tyskland – Norge
• Nederlandene – Norge
• Sverige – Norge
• Det Forenede Kongerige – Norge
• Østersøringen: Tyskland – Polen –

Belarus – Rusland – Litauen – Letland 
– Estland –Finland – Sverige – Norge –
Danmark

• Norge – Sverige – Finland – Rusland
• Middelhavsringen: Frankrig – Spanien 

– Marokko – Algeriet – Tunisien –
Libyen – Ægypten – landene i Nærøsten 
– Tyrkiet – Grækenland – Italien

• Grækenland – Tyrkiet
• Italien – Schweiz
• Grækenland – Balkanlandene
• Spanien – Marokko
• EU – Balkanlandene – Belarus –

Rusland – Ukraine 
• Sortehavnsringen: Rusland – Ukraine –

Rumænien – Bulgarien – Tyrkiet –
Georgien

5. Foranstaltninger med henblik på at 
forbedre de sammenkoblede 
elektricitetsnets funktion i det indre 
marked, herunder udpegning af manglende 
forbindelsesled og flaskehalse, udvikling af 
løsninger på overbelastningsproblemerne 
samt tilpasning af metoderne til 
planlægning og drift af elektricitetsnettene.

• Identifikation af flaskehalse og 
manglende forbindelsesled i 
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elektricitetsnettene, især på tværs af 
grænserne.

• Udvikling af metoder til regulering af 
elektricitetsstrømmen for at løse 
overbelastningsproblemerne i 
elektricitetsnettene.

• Tilpasning af metoderne til 
planlægning og drift af 
elektricitetsnettene for at tage højde for 
behovene på det indre marked og en 
udstrakt brug af vedvarende 
energikilder.

GASNET
6. Indførelse af naturgas i nye regioner, 
hovedsagelig i øområder, indlandsområder, 
randområder og områder i den yderste 
periferi, og udbygning af gasnettene i disse 
områder.

• Det Forenede Kongerige (Nordirland)
• Irland
• Spanien
• Portugal
• Grækenland
• Sverige
• Danmark
• Italien (Sardinien)
• Frankrig (Korsika)
• Cypern
• Malta
• Områder i den yderste periferi i 

Frankrig, Spanien, Portugal

7. Udbygning af naturgasforbindelserne, 
hvor dette er nødvendigt, for at det indre 
marked kan fungere, eller for at øge 
forsyningssikkerheden, herunder 
tilslutning af isolerede naturgasnet.

• Irland – Det Forenede Kongerige
• Frankrig – Spanien
• Frankrig – Schweiz
• Portugal – Spanien
• Østrig – Tyskland
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• Østrig – Ungarn
• Østrig – Ungarn – Slovakiet – Polen
• Østrig – Italien
• Grækenland – andre Balkanlande
• Østrig – Ungarn – Rumænien –

Bulgarien – Grækenland – Tyrkiet
• Frankrig – Italien
• Grækenland – Italien
• Østrig – Den Tjekkiske Republik
• Tyskland – Den Tjekkiske Republik –

Østrig – Italien
• Østrig – Slovenien – Kroatien 
• Det Forenede Kongerige –

Nederlandene – Tyskland
• Tyskland – Polen
• Danmark – Det Forenede Kongerige
• Danmark – Tyskland – Sverige

8. Udbygning af kapaciteten til modtagelse 
af flydende naturgas (LNG) og oplagring af 
naturgas, hvor dette er nødvendigt for at 
tilfredsstille efterspørgslen, regulere 
gasforsyningssystemerne samt sprede 
forsyningskilderne og tilførselsvejene.

• Alle medlemsstater

9. Udbygning af transportkapaciteten 
(naturgasforsyningsrørledninger), hvor 
dette er nødvendigt for at tilfredsstille 
efterspørgslen samt sprede de interne og 
eksterne forsyningskilder og 
tilførselsvejene.

• Nordisk gasnet: Norge – Danmark –
Tyskland – Sverige – Finland –
Rusland – Baltikum – Polen

• Algeriet – Spanien – Frankrig
• Rusland – Ukraine – EU
• Rusland – Belarus – Ukraine – EU
• Rusland – Belarus – EU
• Rusland – Østersølande – Tyskland
• Libyen – Italien
• Tunesien – Libyen – Italien
• landene omkring Det Kaspiske Hav –
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EU
• Rusland – Ukraine – Moldavien –

Rumænien – Bulgarien – Grækenland 
– andre Balkanlande 

• Rusland – Ukraine – Slovakiet –
Ungarn – Slovenien – Italien

• Nederlandene – Tyskland – Schweiz –
Italien

• Belgien – Frankrig – Schweiz – Italien
• Danmark – (Sverige) – Polen
• Norge – Rusland – EU
• Irland
• Algeriet – Italien – Frankrig
• Mellemøsten – gasringen i det østlige 

Middelhav – EU

10. Foranstaltninger med henblik på at 
forbedre de sammenkoblede naturgasnets 
funktion i det indre marked og 
transitlandene, herunder identifikation af 
manglende forbindelsesled og flaskehalse, 
udvikling af løsninger på 
overbelastningsproblemerne samt 
tilpasning af metoderne til planlægning og 
effektiv og sikker drift af gasnettene.

• Identifikation af flaskehalse og 
manglende forbindelsesled i 
naturgasnettene, især på tværs af 
grænserne.

• Udvikling af metoder til regulering af 
gasstrømmen for at løse 
overbelastningsproblemerne i 
gasnettene.

• Tilpasning af metoderne til 
planlægning og drift af 
elektricitetsnettene for at tage højde for 
behovene på det indre marked.

• Generel øgning af præstationerne, 
sikkerheden og beskyttelsen af 
naturgasnettene i transitlandene.

11. Udbygning og integration af 
kapaciteten til transport af olefingasser 
med henblik på at dække efterspørgslen på 
det indre marked.
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• Alle medlemsstater

Begrundelse
Bilag II stemmer ikke overens med sin overskrift: ”Supplerende kriterier for projekter af 
fælles interesse”. Det er ikke andet end en ”indkøbsliste” med mulige projekter. Indholdet af 
dette bilag antyder, at nærværende tekst omfatter objektive kriterier for finansiering med 
offentlige midler af sådanne projekter. Det er der imidlertid ikke tale om.

Indholdet af et sådant bilag skal således rent faktisk opsummere de supplerende 
udvælgelseskriterier, der skal vedtages af samtlige EU-institutioner.

Ændringsforslag 22
Bilag III

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Projekter af fælles interesse og 
specifikationer herfor, aktuelt fastlagt i 

henhold til kriterierne i bilag II

Projekter af fælles interesse og 
specifikationer herfor, aktuelt fastlagt i 

henhold til kriterierne i bilag II

ELEKTRICITETSNET 
1. Udbygning af energinettene i 
indlandsområder
1.1 Undersøisk kabelforbindelse Irland 

– Wales (UK)
1.2 Styrkelse af forbindelsen Ipiros 

(GR) – Puglia (I)
1.3 Forbindelse til de sydlige Kyklader 

(GR)
1.4 30kV-undersøisk kabelforbindelse 

mellem øerne Faial, Pico og S. 
Jorge (Azorerne, P)

1.5 Sammenkobling og styrkelse af 
nettet på øerne Terceira, Faial og 
São Miguel (Azorerne, P)

1.6 Sammenkobling og styrkelse af 
nettet på Madeira (P)

1.7 Undersøisk kabelforbindelse 
Sardinien (I) – Italien (fastlandet)

1.8 Undersøisk kabelforbindelse 
Korsika (F) – Italien

1.9 Forbindelse Italien (fastlandet) –
Sicilien (I)

1.10 Fordobling af forbindelsen 
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Sorgente (I) – Rizziconi (I)
1.11 Nye forbindelser på Balearerne og 

De Kanariske Øer (E)

2. Udbygning af sammenkoblingerne 
mellem medlemsstaternes elektricitetsnet

2.1 Ledning Moulaine (F) – Aubange 
(B)

2.2 Ledning Avelin (F) – Avelghem (B)
2.3 Ledning Vigy (F) – Marlenheim (F)
2.4 Ledning Vigy (F) – Uchtelfangen 

(D)
2.5 La Praz (F), fasetransformer
2.6 Kapacitetsforøgelse via den 

eksisterende sammenkobling 
mellem Frankrig og Spanien

2.7 Ny sammenkobling mellem 
Frankrig og Spanien

2.8 Ny sammenkobling gennem 
Pyrenæerne mellem Frankrig og 
Spanien

2.9 Forbindelse over de østlige 
Pyrenæer mellem Frankrig og 
Spanien

2.10 Forbindelser mellem Nordportugal 
og Nordvestspanien

2.11 Ledning Sines (P) – Balboa (E) –
Alqueva (P)

2.12 Ledning Valdigem (P) – Douro 
Internacional (P) – Aldeadávila (E) 
og anlæg Douro Internacional

2.13 Nye forbindelser nord for Den 
Botniske Bugt mellem Finland og 
Sverige

2.14 Ledning Lienz (A) – Cordignano 
(D)

2.15 Ny forbindelse mellem Italien og 
Østrig gennem Brenner-passet

2.16 Forbindelse mellem Irland og 
Nordirland

2.17 Ledning St. Peter (A) – Isar (D)
2.18 Undersøisk kabelforbindelse mellem 

Sydøstengland og den centrale del 
af Nederlandene

2.19 Styrkelse af forbindelserne mellem 
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Danmark og Tyskland, f.eks. 
ledning Kasso-Hamburg

2.20 Styrkelse af forbindelserne mellem 
Danmark og Sverige

3. Udbygning af de indenlandske 
elektricitetsforbindelser

3.1 Forbindelser på den danske øst-
vest-akse: Forbindelser mellem 
landets vestlige (UCTE) og østlige 
net (NORDEL)

3.2 Forbindelser på den danske nord-
syd-akse

3.3 Ny forbindelser i Nordfrankrig
3.4 Nye forbindelser i Sydvestfrankrig
3.5 Ledning Trino Vercellese (I) –

Lacchiarelle (I)
3.6 Ledning Turbigo (I) – Rho-Bovisio 

(I)
3.7 Ledning Voghera (I) – La Casella 

(I)
3.8 Ledning S. Fiorano (I) – Nave (I)
3.9 Ledning Nordlige Venezia (I) –

Cordignano (I)
3.10 Ledning Redipuglia (I) – det vestlige 

Udine (I)
3.11 Nye forbindelserne på den italienske 

nord-syd-akse
3.12 Ledning Tavarnuzze (I) – Casellina 

(I)
3.13 Ledning Tavarnuzze (I) – S.Barbara 

(I)
3.14 Ledning Rizziconi (I) – Feroleto-

Laino (I)
3.15 Nye forbindelser på den spanske 

Middelhavsakse
3.16 Netændringer for at lette tilslutning 

til vedvarende energi i Italien
3.17 Nye vindkraftforbindelser i Italien
3.18 Nye forbindelser på den spanske 

nordakse
3.19 Nye forbindelser på den spanske 

Middelhavsakse
3.20 Nye forbindelser på aksen Galicien 

(E) – Centro (E)
3.21 Nye forbindelser på aksen Centro 
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(E) – Aragón (E)
3.22 Nye forbindelser på aksen Aragón 

(E) – Levante (E)
3.23 Nye forbindelser i Andalusien (E)
3.24 Ledning Pedralva (P) – Riba d'Ave 

(P) og anlæg Pedralva
3.25 Ledning Recarei (P) – Valdigem (P)
3.26 Ledning Picote (P) – Pocinho (P) 

(opgradering)
3.27 Ændring af den nuværende ledning 

Pego (P) – Cedillo (E)/Falagueira 
(P) og anlæg Falagueira

3.28 Ledning Pego (P) – Batalha (P) og 
anlæg Batalha

3.29 Ledning Sines (P) – Ferreira do 
Alentejo (P) I (opgradering)

3.30 Nye vindkraftforbindelser i Portugal
3.31 Ledninger Pereiros (P) – Zêzere (P) 

– Santarém (P) og anlæg Zêzere
3.32 Ledninger Batalha (P) – Rio Maior 

(P) I og II (opgraderinger)
3.33 Ledning Carrapatelo (P) –

Mourisca (P) (opgradering)
3.34 Ledning Valdigem (P) – Viseu (P) –

Anadia (P)
3.35 Omledning af ledning Rio Maior 

(P) – Palmela (P) til Ribatejo (P) og 
anlæg Ribatejo

3.36 Understationer og 
forbindelsesledninger i Thessaloniki 
(GR), Lamia (GR) og Patras (GR)

3.37 Forbindelser i regionerne Evia 
(GR), Lakonien (GR) og Thrakien 
(GR)

3.38 Udbygning af eksisterende 
forbindelser i randområder på det 
græske fastland

3.39 Ledning Tynagh (IRL) – Cashla 
(IRL)

3.40 Ledning Flagford (IRL) – East Slig 
(IRL)

3.41 Forbindelser i den nordøstlige og 
vestlige del af Spanien, særlig med 
henblik på at tilslutte 
vindkraftanlæg til nettet

3.42 Forbindelser i Baskerlandet (E), 
Aragonien (E) og Navarra (E)
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3.43 Forbindelser i Galicien (E)
3.44 Forbindelser i Centralsverige
3.45 Forbindelser i Sydsverige
3.46 Ledning Lübeck/Siems (D) –

Görries (D)
3.47 Ledning Lübeck/Siems (D) –

Krümmel (D)
3.48 Forbindelser i Nordirland af hensyn 

til sammenkobling med nettet i 
Republikken Irland

3.49 Forbindelser i den nordvestlige del 
af Det Forenede Kongerige

3.50 Forbindelser i Skotland og 
England, med henblik på øget brug 
af vedvarende energi til 
elektricitetsproduktion

3.51 Nye offshorevindkraftforbindelser i 
Belgien

3.52 Borssele understation (NL)
3.53 Implementering af reaktivt 

kraftkompensationsudstyr (NL)
3.54 Ledning St. Peter (AT) – Tauern 

(AT)
3.55 Ledning Südburgenland (AT) –

Kainachtal (AT)

4. Udbyning af elektricitetsforbindelser til 
tredjelande

4.1 Ledning Neuenhagen (D) –
Vierraden (D) – Krajnik (PL)

4.2 Forbindelse Brunsbüttel (D) –
Sydnorge

4.3 Ledning S. Fiorano (I) – Robbia 
(CH)

4.4 Ny sammenkobling mellem Italien 
og Schweiz

4.5 Ledning Philippi (GR) – Maritsa 3 
(Bulgarien)

4.6 Ledning Amintaio (GR) – Bitola 
(Makedonien)

4.7 Ledning Kardia (GR) – Elbasan 
(Albanien)

4.8 Ledning Elbasan (Albanien) –
Podgorica (Serbien og Montenegro)

4.9 Mostar (Bosnien-Herzegovina), 
understation og 
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forbindelsesledninger
4.10 Ernestinovo (Kroatien), 

understation og 
forbindelsesledninger

4.11 Nye forbindelser mellem 
Grækenland og Albanien, 
Bulgarien og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien

4.12 Ledning Philippi (GR) –
Hamidabad (TR)

4.13 Undersøisk kabelforbindelse mellem 
Nordøst/Østengland og Sydnorge

4.14 Forbindelsen Eemshaven (NL) –
Feda (NO)

4.15 Undersøisk kabelforbindelse mellem 
Sydspanien og Marokko (styrkelse 
af eksisterende forbindelse)

4.16 Forbindelser Østersøringen:
Tyskland – Polen – Rusland –
Estland – Letland – Litauen –
Sverige – Finland – Danmark –
Belarus

4.17 Forbindelser mellem Sydfinland og 
Rusland

4.18 Forbindelse mellem Tyskland –
Polen – Litauen – Belarus –
Rusland (Øst-vest-
højspændingsforbindelse)

4.19 Forbindelse mellem Polen og 
Litauen

4.20 Undersøisk kabel mellem Finland 
og Estland

4.21 Nye forbindelser mellem 
Nordsverige og Nordnorge

4.22 Nye forbindelser mellem 
Midtsverige og Midtnorge

4.23 Ledning Borgvik (S) – Hoesle (NO) 
– Oslo-området

4.24 Nye forbindelser mellem UCTE-
systemet og CENTREL-systemet

4.25 Nye forbindelser mellem 
UCTE/CENTREL-systemet og 
Balkanlandene

4.26 Forbindelser og grænseflade 
mellem det udvidede UCTE-system 
og Belarus, Rusland og Ukraine, 
herunder flytning af de 
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højspændingskonvertorstationer 
(jævnstrøm/vekselstrøm), der 
tidligere var i brug mellem Østrig og 
Ungarn, Østrig og Tjekkiet og 
mellem Tyskland og Tjekkiet

4.27 Forbindelser i Sortehavsringen:
Rusland – Ukraine – Rumænien –
Bulgarien – Tyrkiet – Georgien

4.28 Nye forbindelser i 
Sortehavsområdet med henblik på 
interoperabilitet mellem det 
udvidede UCTE-system og nettene i 
de pågældende lande

4.29 Middelhavsringen: Frankrig –
Spanien – Marokko – Algeriet –
Tunesien – Libyen – Ægypten –
Landene i Nærøsten – Tyrkiet –
Grækenland – Italien

4.30 Undersøisk kabelforbindelse mellem 
Sydspanien og Nordvestalgeriet

4.31 Undersøisk kabelsammenkobling 
mellem Italien og Algeriet

4.32 Nye forbindelser i området/regionen 
omkring Barentshavet

4.33 Installation af fleksible alternative 
strømforsyningssystemer mellem 
Italien og Slovenien

4.34 Ny sammenkobling mellem Italien 
og Slovenien

4.35 Undersøisk kabelsammenkobling 
mellem Italien og Kroatien

4.36 Udbygning af forbindelserne 
mellem Danmark og Norge

5. Foranstaltninger med henblik på at 
forbedre de sammenkoblede 
elektricitetsnets funktion i det indre marked

(Der er endnu ikke fastlagt nogen 
specifikationer)

GASNET
6. Indførelse af naturgas i nye regioner
6.1 Udbygning af gasnet mellem Belfast 

og det nordvestlige område af 
Nordirland (UK) og eventuelt 
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vestkystområdet i Irland
6.2 LNG i Santa Cruz de Tenerife, De 

Kanariske Øer (E)
6.3 LNG i Las Palmas de Gran Canaria 

(E)
6.4 LNG i Madeira (P)
6.5 Udbygning af gasnet i Sverige
6.6 Forbindelse mellem Balearerne (E) 

og det spanske fastland
6.7 Højtryksforgrening til Thrakien 

(GR)
6.8 Højtryksforgrening til Korinth (GR)
6.9 Højtryksforgrening til 

Nordvestgrækenland (GR)
6.10 Forbindelse til øerne Lolland (DK) 

og Falster (DK)

7. Udbygning af gasforbindelserne for at 
imødekomme det indre markeds behov, 
eller for at øge forsyningssikkerheden, 
herunder tilslutning af isolerede 
naturgasnet

7.1 Ekstra gasforbindelsesledning 
mellem Irland og Skotland

7.2 Nord-syd-sammenkobling, herunder 
rørledning Dublin – Belfast

7.3 Kompressionsstation på 
rørledningen Lacq (F) – Calahorra 
(E)

7.4 Rørledning Lussagnet (F) – Bilbao 
(E)

7.5 Rørledning Perpignan (F) –
Barcelona (E)

7.6 Forøgelse af transportkapaciteten i 
gasforsyningsledningerne til 
Portugal gennem Sydspanien, og til 
Galicien og Asturien gennem 
Portugal

7.7 Rørledning Purchkirchen (A) –
Burghausen (D)

7.8 Rørledning Andorf (A) – Simbach 
(D)

7.9 Rørledning Wiener Neustadt (A) –
Sopron (HU)

7.10 Rørledning Bad Leonfelden (D) –
Linz (A)
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7.11 Rørledning Nordvestgrækenland –
Elbasan (AL)

7.12 Sammenkoblingsrørledning mellem 
Grækenland og Italien

7.13 Kompressionsstation på 
hovedledningen i Grækenland

7.14 Forbindelse mellem nettene i Østrig 
og Tjekkiet

7.15 Gastransportkorridor til 
Sydøsteuropa gennem Grækenland, 
Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien, Serbien og 
Montenegro, Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien, Slovenien og Østrig

7.16 Gastransportkorridor mellem Østrig 
og Tyrkiet gennem Ungarn, 
Rumænien og Bulgarien

7.17 Sammenkoblingsrørledning mellem 
Det Forenede Kongerige, 
Nederlandene og Tyskland, der 
forbinder hovedforsyningskilderne 
og markederne i Nordvesteuropa

7.18 Forbindelse mellem det nordøstlige 
Tyskland (Berlin-området) og det 
nordvestlige Polen (Szczecin-
området) og en forgrening fra 
Schmölln til Lubmin (D, 
Greifswald-området)

7.19 Forbindelser mellem offshore-
anlæg i Nordsøen eller mellem 
danske offshore-anlæg og onshore-
anlæg i UK

7.20 Forøgelse af transportkapaciteten 
mellem Frankrig og Italien

7.21 Det baltiske 
gassammenkoblingsprojekt mellem 
Danmark – Tyskland – Sverige

8. Udbygning af kapaciteten til modtagelse 
af flydende naturgas (LNG) og 
naturgaslagre

8.1 LNG i Le Verdon-sur-Mer (F) (ny 
terminal) og rørledning til lagre i 
Lussagnet (F)

8.2 LNG i Fos-sur-Mer (F)
8.3 LNG i Huelva (E), udvidelse af 
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eksisterende terminal
8.4 LNG i Cartagena (E), udvidelse af 

eksisterende terminal
8.5 LNG i Galicien (E), ny terminal
8.6 LNG i Bilbao (E), ny terminal
8.7 LNG i Valencia-området (E), ny 

terminal
8.8 LNG i Barcelona (E), udvidelse af 

eksisterende terminal
8.9 LNG i Sines (P), ny terminal
8.10 LNG i Revithoussa (GR), udvidelse 

af eksisterende terminal
8.11 LNG på den nordlige 

Adriaterhavskyst (I)
8.12 LNG-offshore-terminal i det 

nordlige Adriaterhav (I)
8.13 LNG på den kysten i det sydlige 

Adriaterhav
8.14 LNG på den joniske kyst (I)
8.15 LNG på den tyrrhenske kyst (I)
8.16 LNG på den liguriske kyst (I)
8.17 LNG-terminal i Zeebrugge/Dudzele 

(B), udvidelse af eksisterende 
terminal

8.18 LNG på Isle of Grain, Kent (UK)
8.19 Anlæggelse af den 2. LNG-terminal 

i Grækenland
8.20 Udbygning af underjordiske 

gaslagre i Irland
8.21 Lagre i det sydlige Kavála (GR), 

omdannelse af et udtømt offshore-
gasfelt

8.22 Lagre i Lussagnet (F), udvidelse af 
eksisterende anlæg

8.23 Lagre i Pecorade (F), omdannelse 
af et udtømt oliefelt

8.24 Lagre i Alsace-området (F), 
udbygning af salthulrum

8.25 Lagre i Midtfrankrig (F), 
udbygning i vandførende lag

8.26 Lagre på den spanske nord-syd-akse 
(nye anlæg) i: Cantabrien, 
Aragonien, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Andalusien

8.27 Lagre på den spanske 
Middelhavsakse (nye anlæg) i:
Catalonien, C.A. Valenciana, 
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Murcia
8.28 Lagre i Carriço (P), nyt anlæg
8.29 Lagre i Loenhout (B), udvidelse af 

eksisterende anlæg
8.30 Lagre i Stenlille (DK) og Lille 

Torup (DK), udvidelse af 
eksisterende anlæg

8.31 Lagre i Tønder (DK), nyt anlæg
8.32 Lagre i Purchkirchen (A) (udvidelse 

af eksisterende anlæg), herunder 
rørledning til Penta West-systemet 
nær Andorf (A)

8.33 Lagre i Baumgarten (A), nyt anlæg
8.34 Lagre i Haidach (A) (nyt anlæg), 

herunder rørledning til det 
europæiske gasnet

8.35 Udbygning af underjordiske 
gaslagre i Italien

9. Udbygning af transportkapaciteten 
(gasforsyningsrørledninger)

9.1 Etablering og udbygning af nordisk 
gasnet: Norge – Danmark –
Tyskland – Sverige – Finland –
Rusland – Baltikum – Polen

9.2 Den midtnordiske gasledning:
Norge, Sverige, Finland

9.3 Den nordeuropæiske gasledning:
Rusland, Østersøen, Tyskland

9.4 Gasrørledning fra Rusland til 
Tyskland, via Letland, Litauen og 
Polen, herunder udbygning af 
underjordiske gaslagre i Letland

9.5 Gasrørledning Finland – Estland
9.6 Nye gasrørledninger fra Algeriet til 

Spanien og Frankrig og tilhørende 
forøgelse af kapaciteten i disse 
landes interne net

9.7 Forøgelse af transportkapaciteten af 
rørledning Algeriet – Marokko –
Spanien (indtil Córdoba)

9.8 Rørledning Córdoba (E) – Ciudad 
Real (E)

9.9 Rørledning Ciudad Real (E) –
Madrid (E)

9.10 Rørledning Ciudad Real (E) –
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Middelhavskysten (E)
9.11 Forgreninger i Castilla-La Mancha 

(E)
9.12 Udbygning mod Nordvestspanien
9.13 Undersøisk rørledning mellem 

Algeriet og Spanien og rørledninger 
til Frankrig

9.14 Forøgelse af transportkapaciteten 
fra de russiske forekomster til EU, 
via Ukraine, Slovakiet og Tjekkiet

9.15 Forøgelse af transportkapaciteten 
fra de russiske forekomster til EU, 
via Belarus og Polen

9.16 Yagal Syd-rørledningen (mellem 
STEGAL-rørledningen til trekanten 
D, F, CH)

9.17 SUDAL Øst-rørledningen (mellem 
MIDAL-rørledningen nær 
Heppenheim til Burghausen-
forbindelsen med PENTA-
rørledningen i Østrig)

9.18 Gasnet fra de libyske forekomster til 
Italien

9.19 Gasnet fra forekomsterne i landene 
omkring Det Kaspiske Hav til EU

9.20 Gasrørledning mellem Grækenland 
og Tyrkiet

9.21 Forøgelse af transportkapaciteten 
fra de russiske forekomster til 
Grækenland og andre Balkanlande, 
via Ukraine, Moldova, Rumænien 
og Bulgarien

9.22 Gasrørledning St. Zagora (BG) –
Ihtiman (BG)

9.23 Forbindelsesrørledninger mellem de 
tyske, tjekkiske, østrigske og 
italienske net

9.24 Gasrørledning fra de russiske 
forekomster til Italien, via Ukraine, 
Slovakiet, Ungarn og Slovenien

9.25 Forøgelse af transportkapaciteten i 
TENP-gasrørledningen fra 
Nederlandene gennem Tyskland til 
Italien

9.26 Gasrørledning Taisnieres (F) –
Oltingue (CH)

9.27 Gasrørledning fra Danmark til 
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Polen via Sverige
9.28 Gasrørledning Nybro (DK) –

Dragør (DK), herunder 
forbindelsesrørledning til lageret i 
Stenlille (DK)

9.29 Gasnet fra Barentshavet til EU, via 
Sverige og Finland

9.30 Gasrørledning fra Corrib-feltet 
(IRL) (offshore)

9.31 Gasrørledning fra de algeriske 
forekomster til Italien via Sardinien 
med en forgrening til Korsika

9.32 Gasnet fra forekomsterne i 
Mellemøsten til EU

9.33 Gasrørledning fra Norge til Det 
Forenede Kongerige

10. Foranstaltninger med henblik på at 
forbedre de sammenkoblede gasnets 
funktion i det indre marked

(Der er endnu ikke fastlagt nogen 
specifikationer).

Begrundelse

Indholdet af et sådant bilag kan derfor først accepteres, når kriterierne for opførelse på denne 
liste er vedtaget af samtlige EU-institutioner.

Ændringsforslag 23
Bilag IV

Bilag IV udgår
TRANSEUROPÆISKE ENERGINET
Projekter af europeisk interesse, som 

defineret i artikel 8
ELEKTRICITETSNET

• Ledning Moulaine (FR) –
Aubange (BE)

• Ledning Avelin (FR) –
Avelgem (BE)

• Ledning Lienz (AT) –
Cordignano (IT)

• Installation af fleksible 
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alternative strømforsyningssystemer 
mellem Italien og Slovenien

• Ledning Udine Ovest (IT) –
Okroglo (SI)

• Ledning S. Fiorano (IT) –
Nave (IT) – Gorlago (IT) 

• Ledning Venezia Nord (IT) 
– Cordignano (IT) 

• Ledning St. Peter (AT) –
Tauern (AT) 

• Ledning Südburgenland 
(AT) – Kainachtal (AT)

• Ledning S. Fiorano (IT) –
Robbia (CH)

• Ledning Sentmenat (ES) –
Bescanό (ES) – Baixas (FR)

• Ledning Valdigem (PT) –
Douro Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES)

• Ledning Philippi (GR) –
Hamidabad (TR)

• Undersøisk kabelforbindelse 
England (UK) – Nederlandene

• Undersøisk kabelforbindelse 
Irland – Wales (UK)

• Ledning Kasso (DK) –
Hamburg (DE)

• Forbindelse Polen – Litauen
• Undersøisk kabel Finland –

Estland (Estlink)
• Ledning Kasso (DK) –

Revsing (DK) – Tjele (DK)
• Ledning V.Hassing (DK) –

Trige (DK)
• Undersøisk kabel Skagerak 

4 (DK) – (NO)
• Ledning Neuenhagen (DE) 

– Vierraden (DE) – Krajnik (PL)
• Ny sammenkobling 

Tyskland – Polen
• Ledning Dürnrohr (AT) –

Slavetice (CZ)

GASNET
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• North Transgas 
naturgasledningen

• Yamal – Europe 
naturgasledningen

• Medgas naturgasledningen 
Algeriet – Spanien – Frankrig – det 
europæiske fastland

• Algeriet – Tunesien – Italien 
naturgasledningen

• Libyen – Italien 
naturgasledningen

• Tyrkiet – Grækenland –
Italien naturgasledningen

• Tyrkiet – Østrig 
naturgasledningen

Begrundelse

Slettes i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 8-10.


