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KORT BEGRUNDELSE

Sigtet med Kommissionens forslag er at ændre det nuværende system for indberetning af 
investeringsprojekter i energisektoren. Der skal indhentes relevante oplysninger om planlagte 
investeringer, så Kommissionen er i stand til at overvåge infrastrukturernes tilstand og 
forudse mulige problemer.

Selv om forslaget nærmest er af administrativ natur, giver det et signal om den forventede 
karakter og indholdet af de fremtidige investeringer. Det er derfor vigtigt at lægge endnu mere 
vægt på projekternes indvirkning på miljøet for at kunne yde garantier og yderligere 
tilskyndelse til anlæg og nedlæggelse af energiinfrastrukturer på en bæredygtig måde under 
passende hensyntagen til miljøet.

Ordføreren henstiller derfor, at forslaget ændres efter følgende principper:

 Der skal tages behørigt hensyn til de foreslåede projekters indvirkning på miljøet for 
at sikre, at energisystemet udvikles på en bæredygtig måde. Investeringsprojekterne 
bør ledsages af en relevant vurdering af indvirkningen på miljøet, således som det bl.a. 
kræves i direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet1.

 En infrastruktur kan nedlægges i flere faser ved gradvist at begrænse dens 
produktionskapacitet. I sådanne tilfælde skal ikke kun tidspunktet for den endelige 
lukning, men også de mellemliggende datoer for den gradvise nedlægning meddeles.

 Når en infrastruktur tages ud af drift, kan der være behov for genopretning af miljøet 
på den pågældende lokalitet for at hindre forurening. I alle de tilfælde, hvor det er 
relevant og obligatorisk i medfør af specifikke lovgivningskrav, skal indberetningen 
derfor indeholde information om den planlagte genopretning.

 For at undgå, at der bygges flere mindre anlæg til CO2-lagring, bør alle disse anlæg 
indberettes uanset deres kapacitet.

Mere generelt kan ordføreren konstatere, at den eksisterende EU-lovgivning allerede 
indeholder krav om rapportering og indberetning i forbindelse med investeringer og 
infrastrukturer. Det bør sikres, at anvendelsen af informationerne koordineres bedre for at 
undgå dobbeltarbejde ved rapporteringen.

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:

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, som ændret.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På baggrund af de nye politikmål og
udviklingen på markederne bør 
investeringer i energiinfrastruktur i 
Fællesskabet få større opmærksomhed, 
især med henblik på at forebygge 
problemer, fremme bedste praksis og opnå 
større gennemsigtighed med hensyn til 
energisystemernes fremtidige udvikling i 
Fællesskabet.

(5) På baggrund af de nye politikmål og 
udviklingen på markederne bør 
investeringer i energiinfrastruktur i 
Fællesskabet få større opmærksomhed, 
især med henblik på at forebygge 
problemer, fremme bedste praksis og opnå 
større gennemsigtighed med hensyn til 
energisystemernes fremtidige udvikling i 
Fællesskabet. Der skal tages behørigt 
hensyn til de foreslåede projekters 
indvirkning på miljøet for at sikre, at 
energisystemet udvikles på en bæredygtig 
måde. Når der er specifikke 
lovgivningskrav herom, bør 
investeringsprojekterne være ledsaget af 
en vurdering af indvirkningen på miljøet, 
ligesom der bør henvises til de planlagte 
foranstaltninger til genopretning af 
miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en henvisning til vurderingen af 
investeringsprojektets indvirkning på 
miljøet, når en sådan vurdering er 
obligatorisk i medfør af specifik 
lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forventet tidspunkt for nedlæggelse. b) forventet tidspunkt for nedlæggelse og, 
hvis det er relevant, balancedage for det 
gradvise ophør af infrastrukturens drift

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en henvisning til vurderingen af 
indvirkningen på miljøet af projektet for 
nedlægning, når en sådan vurdering er 
obligatorisk i medfør af specifik 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en fortegnelse over de planlagte 
foranstaltninger for genopretning af 
miljøet, når denne er obligatorisk i medfør 
af specifik lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag – punkt 5.2 – led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lageranlæg (anlæg eller kompleks med en
kapacitet på 100 000 ton eller derover)

Lageranlæg (anlæg eller kompleks uanset
kapacitet)

Or. en


