
AM\795009SV.doc PE430.568v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2009/0106(CNS)

9.11.2009

ÄNDRINGSFÖRSLAG
7 - 19

Förslag till yttrande
Mario Pirillo
(PE430.259v01-00)

Förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för 
investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om 
upphävande av förordning (EG) nr 736/96

Förslag till förordning
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))



PE430.568v01-00 2/9 AM\795009SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\795009SV.doc 3/9 PE430.568v01-00

SV

Ändringsförslag 7
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Införandet av en gemensam 
energipolitik som syftar till att säkra 
gemenskapens energiförsörjning, 
möjliggöra en övergång till ett
koldioxidsnålt energisystem och garantera 
konkurrenskraftiga energimarknader är mål 
som gemenskapen själv har satt upp.

(1) Införandet av en gemensam 
energipolitik som syftar till att säkra 
gemenskapens energiförsörjning, 
möjliggöra en övergång till en
energieffektiv ekonomi byggd på förnybar 
energi och garantera konkurrenskraftiga 
energimarknader är mål som gemenskapen 
själv har satt upp.

Or. en

Ändringsförslag 8
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Under senare år har energilandskapet 
inom och utanför EU förändrats radikalt, och 
investeringar i energiinfrastruktur har 
därmed blivit av stor vikt när det gäller att 
trygga energiförsörjning inom EU, se till att 
den inre marknaden fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och genomföra den 
övergång till ett koldioxidsnålt energisystem
som gemenskapen har påbörjat.

(3) Under senare år har energilandskapet 
inom och utanför EU förändrats radikalt, och 
investeringar i energiinfrastruktur har därmed 
blivit av stor vikt när det gäller att trygga 
energiförsörjning inom EU, se till att den inre 
marknaden fungerar på ett tillfredsställande 
sätt och genomföra den övergång till en 
energieffektiv ekonomi byggd på förnybar 
energi som gemenskapen har påbörjat.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta syfte bör medlemsstaterna till 
kommissionen lämna uppgifter och 
information om investeringsprojekt som 
rör produktion, lagring och transport av 
olja, naturgas, el, biobränslen och 
koldioxid och som planeras eller håller på 
att genomföras inom deras territorium. De 
berörda företagen bör vara skyldiga att 
delge medlemsstaterna dessa uppgifter och 
denna information.

(10) I detta syfte bör medlemsstaterna till 
kommissionen lämna uppgifter och 
information om investeringsprojekt som 
rör produktion, lagring och transport av 
olja, gas, el, värme, förnybara drivmedel
och koldioxid och som planeras eller håller 
på att genomföras inom deras territorium. 
Medlemsstaterna bör alltid överväga att 
minska energiförbrukningen samt 
förbättra och vidareutveckla existerande 
infrastruktur, innan investeringar görs i 
ny infrastruktur. De berörda företagen bör 
vara skyldiga att delge medlemsstaterna 
dessa uppgifter och denna information.

(Detta ändringsförslag om att ersätta 
”naturgas” med ”gas” och ”biobränslen” 
med ”förnybara drivmedel” berör hela 
texten. Om den antas måste motsvarande 
ändringar göras överallt.)

Or. en
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Ändringsförslag 10
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 6 - punkt 2 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får offentliggöra 
uppgifter och information som lämnats i 
enlighet med denna förordning, framför 
allt när det gäller analyser av det slag som 
avses i artikel 10.3, förutsatt att 
uppgifterna och informationen 
offentliggörs i sammanställd form och att 
inga detaljer om enskilda företag avslöjas.

2. Kommissionen ska offentliggöra 
uppgifter och information, i sammanställd 
form, som lämnats i enlighet med denna 
förordning, framför allt när det gäller 
analyser av det slag som avses i 
artikel 10.3.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa förordningens bestämmelser till direktivet om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation, samt till Århuskonventionen. 

Ändringsförslag 11
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 6 - punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater eller den enhet som 
uppgiften delegerats till ska behandla 
kommersiellt känsliga uppgifter och 
kommersiellt känslig information på ett 
konfidentiellt sätt.

Medlemsstater eller den enhet som 
uppgiften delegerats till ska behandla 
kommersiellt känsliga uppgifter och 
kommersiellt känslig information på ett 
konfidentiellt sätt, i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/4/EG av den 
28 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation1.
___________________

1 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
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Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa förordningens bestämmelser till direktivet om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation, samt till Århuskonventionen.

Ändringsförslag 12
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 1.2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rörledningar för militärt bruk och sådana 
rörledningar som försörjer anläggningar 
som inte faller inom tillämpningsområdet 
för punkt 1.1 omfattas inte.

Rörledningar som försörjer anläggningar 
som inte faller inom tillämpningsområdet 
för punkt 1.1 omfattas inte.

Or. en

Ändringsförslag 13
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 1.3 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tankar för militärt bruk och sådana 
tankar som försörjer anläggningar som inte 
faller inom tillämpningsområdet för 
punkt 1.1 omfattas inte.

Tankar som försörjer anläggningar som 
inte faller inom tillämpningsområdet för 
punkt 1.1 omfattas inte.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 3.1 - strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Värmekraftverk och kärnkraftverk 
(generatorer med en kapacitet per enhet på 
100 MW eller mer).

 Värmekraftverk och kärnkraftverk 
(generatorer med en kapacitet per enhet på 
100 MW eller mer) och andra 
kärnenergianläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 15
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 3.1 - strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Vindkraftparker (med en kapacitet på 
20 MW eller mer för offshore 
vindkraftparker eller med en kapacitet på 
10 MW eller mer för landbaserade 
vindkraftparker).

 Vindkraftparker (med en kapacitet på 
20 MW eller mer för offshore 
vindkraftparker eller med en kapacitet på 
5 MW eller mer för landbaserade 
vindkraftparker).

Or. en

Ändringsförslag 16
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 3.1 - strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Anläggningar för koncentrerad solenergi,
jordvärme och solcellsenergi (generatorer 
med en kapacitet per enhet på 10 MW eller 
mer).

 Anläggningar för koncentrerad solenergi 
och jordvärme (generatorer med en 
kapacitet per enhet på 5 MW eller mer) och 
anläggningar för solcellsenergi (med en 
kapacitet på 1 MW eller mer).
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Or. en

Ändringsförslag 17
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 3.1 - strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Anläggningar för framställning av elkraft 
ur biomassa eller avfall (generatorer med 
en kapacitet per enhet på 10 MW eller 
mer).

 Anläggningar för framställning av elkraft 
ur biomassa/biovätskor eller avfall 
(generatorer med en kapacitet per enhet på 
5 MW eller mer).

Or. en

Ändringsförslag 18
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 3.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2a Lagring 

 Lagringsanläggningar för el.

 Lagringsanläggningar för radioaktivt 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 19
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga - punkt 5.2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagringsanläggningar avsedda för 
forskning eller teknisk utveckling 

utgår
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omfattas inte.

Or. en

Motivering

Undantaget måste utgå eftersom inga uppgifter om lagring av koldioxid annars skulle 
distribueras under kommande år, då de enda CCS-projekt som skulle genomföras i detta 
skede är pilot- och demonstrationsprojekt. 


