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Ændringsforslag 27
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 284,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, især
artikel 194, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Den nye forordning bør være baseret på det nye retsgrundlag vedrørende energi, der er 
indeholdt i artikel 194, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da den 
tjener de formål, der er nævnt heri. Ifølge denne nye artikel er det den fælles 
beslutningsprocedure, der kommer til anvendelse, idet den muliggør fuld inddragelse af 
Europa-Parlamentet som medlovgiver.

Ændringsforslag 28
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 284,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, især 
artikel 194,

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne retsakt er klart at bidrage til oprettelse af en fælles energipolitik. I denne 
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forbindelse er overvågning af omfattende energiinfrastrukturprojekter en væsentlig 
forudsætning for fastlæggelsen af den nødvendige strategi. Bestemmelsen i Lissabontraktaten 
om fastlæggelse af en sådan fælles energipolitik (artikel 194) bør derfor udgøre 
retsgrundlaget.

Ændringsforslag 29
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Fællesskabet har sat sig som mål at 
indføre en fælles energipolitik, der sigter 
mod at sikre dets energiforsyninger, at gå 
over til et kulstoffattigt energisystem og at
få energimarkederne til at fungere på 
konkurrencevilkår.

(1) Fællesskabet har sat sig som mål at 
indføre en fælles og solidarisk 
energipolitik, der sigter mod at sikre dets 
energiforsyninger, at realisere overgangen 
til et højeffektivt og kulstoffattigt 
energisystem og at sikre en solidarisk 
funktion af energimarkederne, der inden 
for rammerne af det indre marked bygger 
på principperne for fair konkurrence.

Or. pl

Begrundelse

Det er ikke kun et spørgsmål om at gennemføre konkurrenceprincippet på markederne. På det 
fælles marked må der herske fair konkurrence, hvortil det er nødvendigt med en solidarisk 
energipolitik, der støtter sig på højeffektive teknologier, som garanterer lave emissioner.

Ændringsforslag 30
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Fællesskabet har sat sig som mål at 
indføre en fælles energipolitik, der sigter 
mod at sikre dets energiforsyninger, at gå 
over til et kulstoffattigt energisystem og at 
få energimarkederne til at fungere på 

(1) Fællesskabet har sat sig som mål at 
indføre en fælles energipolitik, der sigter 
mod at sikre dets energiforsyninger, at gå 
over til en energieffektiv økonomi baseret 
på vedvarende energikilder og at få 
energimarkederne til at fungere på 
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konkurrencevilkår. konkurrencevilkår.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelser og energieffektivitet er de mest omkostningseffektive midler til 
nedbringelse af kulstofemissionerne i EU. EU's økonomi bør være fuldstændig baseret på 
vedvarende energikilder inden 2050.

Ændringsforslag 31
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En af hovedbestanddelene i en sådan 
politik er at tegne et samlet billede af 
udviklingen i energiinvesteringerne i 
Fællesskabet. Derved bliver Fællesskabet i 
stand til at foretage de fornødne 
sammenligninger og evalueringer og at 
træffe de relevante foranstaltninger på 
grundlag af korrekte tal og analyser, især 
vedrørende den fremtidige balance mellem 
udbud og efterspørgsel af energi.

(2) En af hovedbestanddelene i en sådan 
politik er at tegne et samlet billede af 
udviklingen i energiinvesteringerne i 
Fællesskabet. Derved bliver Fællesskabet i 
stand til at foretage de fornødne 
sammenligninger og evalueringer og at 
træffe de relevante foranstaltninger på 
grundlag af korrekte tal og analyser, især 
vedrørende den fremtidige balance mellem 
udbud og efterspørgsel af energi, og efter 
en omfattende offentlig høring, der 
inddrager alle relevante grupper og 
sammenslutninger..

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med Kommissionens udvikling af energipolitiske scenarier for Fællesskabet bør 
der skabes mulighed for en omfattende inddragelse af offentligheden. 
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Ændringsforslag 32
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Energimæssigt har situationen i og 
uden for Fællesskabet ændret sig 
væsentligt i de senere år, hvilket betyder, at 
investeringer i energiinfrastruktur er blevet 
helt centrale for, at Fællesskabet kan sikre 
sine energiforsyninger, at det indre marked 
kan fungere, og at Fællesskabet kan 
gennemføre den overgang til et 
lavkulstofenergisystem, som det har 
påbegyndt.

(3) Energimæssigt har situationen i og 
uden for Fællesskabet på området for 
forsyning ændret sig betragteligt i negativ 
retning i de senere år, hvilket betyder, at 
investeringer i energiinfrastruktur er blevet 
helt centrale for, at Fællesskabet kan sikre 
stabile energiforsyninger, at det indre 
marked kan fungere gnidningsløst, og at 
Fællesskabet kan gennemføre den 
overgang til et højeffektivt 
lavkulstofenergisystem, som det har 
påbegyndt.

Or. pl

Begrundelse

Det skal understreges, at energisituationen ikke kun er undergået ændringer, men at disse 
ændringer har været negative, hvorved der er opstået forstyrrelser i de stabile 
energiforsyninger på EU's indre marked.

Ændringsforslag 33
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Energimæssigt har situationen i og 
uden for Fællesskabet ændret sig 
væsentligt i de senere år, hvilket betyder, at 
investeringer i energiinfrastruktur er blevet 
helt centrale for, at Fællesskabet kan sikre 
sine energiforsyninger, at det indre marked 
kan fungere, og at Fællesskabet kan 
gennemføre den overgang til et 
lavkulstofenergisystem, som det har 

(3) Energimæssigt har situationen i og 
uden for Fællesskabet ændret sig 
væsentligt i de senere år, hvilket betyder, at 
investeringer i energiinfrastruktur er blevet 
helt centrale for, at Fællesskabet kan sikre 
sine energiforsyninger, at det indre marked 
kan fungere, og at Fællesskabet kan 
gennemføre den overgang til en 
energieffektiv økonomi baseret på 
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påbegyndt. vedvarende energikilder, som det har 
påbegyndt.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelser og energieffektivitet er de mest omkostningseffektive midler til 
nedbringelse af kulstofemissionerne i EU. EU's økonomi bør være fuldstændig baseret på 
vedvarende energikilder inden 2050.

Ændringsforslag 34
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den nye energisituation kræver 
betydelige investeringer i infrastrukturen i 
alle energisektorer og i udvikling af nye 
infrastrukturformer og nye teknologier, der 
vinder udbredelse på markedet. Med 
liberaliseringen af energisektoren og den 
fortsatte integration af det indre marked får 
de økonomiske operatører en mere 
fremtrædende rolle i 
investeringssammenhæng, og samtidig vil 
de nye politikkers krav til eksempelvis
brug af forskellige brændsler og 
brændstoffer ændre på medlemsstaternes 
politikker for etablering af ny og/eller mere 
moderne energiinfrastruktur.

(4) Den nye energisituation kræver 
betydelige investeringer i infrastrukturen, 
især på områderne for vedvarende 
energikilder og energieffektivitet og i 
udvikling af nye infrastrukturformer og nye 
teknologier, der vinder udbredelse på 
markedet. Med liberaliseringen af 
energisektoren og den fortsatte integration 
af det indre marked får de økonomiske 
operatører en mere fremtrædende rolle i 
investeringssammenhæng, og samtidig vil 
de nye politikkers krav til eksempelvis 
brug af forskellige brændsler og 
brændstoffer ændre på medlemsstaternes 
politikker for etablering af ny og/eller mere 
moderne energiinfrastruktur.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelser og energieffektivitet er de mest omkostningseffektive midler til 
nedbringelse af kulstofemissionerne i EU. EU's økonomi bør være fuldstændig baseret på 
vedvarende energikilder inden 2050.
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Ændringsforslag 35
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne bør til dette formål 
altid overveje at reducere energiforbruget 
i overensstemmelse med EU’s 20 %-mål 
for energieffektivitet, som er det mest 
omkostningseffektive middel til at nå sine 
mål for nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, og forbedre og 
udbygge den eksisterende infrastruktur, 
inden der investeres i ny infrastruktur. 
Investeringsprojekterne for 
energiinfrastruktur bør fuldt ud være i 
overensstemmelse med målet for 2020 om, 
at mindst 20 % af energien skal komme 
fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør ses inden for rammerne af de gældende fællesskabsforskrifter, og de 
afledte scenarier bør fuldt ud tilpasses de gældende fællesskabsmål og bidrage til at nå disse 
mål.

Ændringsforslag 36
Adam Gierek

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 

(5) På baggrund af de nye energipolitiske 
mål og udviklingen på markederne bør 
investeringer i energiinfrastruktur i 
Fællesskabet prioriteres højere, især med 
henblik på at forebygge problemer i 
forbindelse med forsyningssikkerheden 
fra energikilderne, fremme bedste praksis 
og opnå større gennemsigtighed med 
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Fællesskabet. hensyn til de indbyrdes forbundne 
energisystemers fremtidige udvikling i 
Fællesskabet.

Or. pl

Begrundelse

Det skal fastlægges, hvilke investeringer, der skal behandles med højeste prioritet, da 
forsyningssikkerheden afhænger af dem, også med henblik på videreledning mellem 
medlemsstaternes systemer.

Ændringsforslag 37
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen og især 
markedsobservatoriet for energi bør derfor 
råde over nøjagtige data og oplysninger om 
investeringsprojekter, herunder 
nedlukninger, i de vigtigste dele af 
Fællesskabets energisystem.

(6) Kommissionen og især 
markedsobservatoriet for energi bør derfor 
med henblik på at garantere de vigtigste 
investeringer råde over nøjagtige data og 
oplysninger om løbende og kommende 
investeringsprojekter, herunder 
midlertidige eller definitive nedlukninger 
af en del af den eksisterende 
infrastruktur, i de vigtigste dele af 
Fællesskabets energisystem.

Or. pl

Begrundelse

De vigtigste investeringer på området for overvåget infrastruktur bør tage hensyn til såvel 
løbende som kommende planlægninger samt midlertidige eller endelige nedlukninger.
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Ændringsforslag 38
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Data og oplysninger om den forventede 
udvikling i produktions-, transport- og 
lagerkapacitet og om projekter i de 
forskellige energisektorer har 
Fællesskabets interesse. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at Kommissionen 
underrettes om de investeringsprojekter, 
hvor arbejdet allerede er påbegyndt eller 
efter planen skal påbegyndes inden for fem 
år, eller hvor der tages infrastruktur ud af 
drift inden for tre år.

(7) Data og oplysninger om den forventede 
udvikling i produktions-, transport- og 
lagerkapacitet og om projekter i de 
forskellige energisektorer har 
Fællesskabets interesse. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at Kommissionen 
underrettes om de investeringsprojekter, 
hvor arbejdet allerede er påbegyndt eller 
efter planen skal påbegyndes inden for fem 
år, eller hvor der tages infrastruktur ud af 
drift inden for tre år. For at få afklaret, på 
hvilket udviklingsstadium de planlagte 
investeringsprojekter skal meddeles, bør 
denne forordning kun omfatte de 
projekter, der er godkendt af den 
kompetente myndighed, dvs. de projekter, 
hvortil der er givet den nødvendige 
tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 39
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Data og oplysninger om den forventede 
udvikling i produktions-, transport- og 
lagerkapacitet og om projekter i de 
forskellige energisektorer har 
Fællesskabets interesse. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at Kommissionen 
underrettes om de investeringsprojekter, 
hvor arbejdet allerede er påbegyndt eller 
efter planen skal påbegyndes inden for fem 

(7) Data og oplysninger om den forventede 
udvikling i produktions-, transport- og 
lagerkapacitet og om projekter i de 
forskellige energisektorer har interesse for 
Fællesskabets kommende 
investeringsprojekter. Der skal derfor 
skabes forudsætninger for, at 
Kommissionen og især dens tjenestegrene 
for markedsobservation underrettes om de 
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år, eller hvor der tages infrastruktur ud af 
drift inden for tre år.

investeringsprojekter og –planer, hvor 
arbejdet allerede er påbegyndt eller efter 
planen skal påbegyndes inden for fem år, 
eller hvor hele den eksisterende
infrastruktur eller en del heraf 
midlertidigt eller definitivt tages ud af drift 
inden for fem år.

Or. pl

Begrundelse

Oplysninger om hele infrastrukturen eller en del heraf, som inden for fem år vil blive taget ud 
af drift, giver mere sikkerhed for planlægningen end oplysninger, der kun vedrører de tre år, 
der oprindeligt var tale om.

Ændringsforslag 40
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør med dette for øje 
give Kommissionen data og oplysninger 
om de på deres område planlagte og 
igangværende investeringsprojekter 
vedrørende produktion, oplagring og 
transport af olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer og 
kuldioxid. Det bør pålægges de 
pågældende virksomheder at indberette 
sådanne data og oplysninger til 
medlemsstaterne.

(10) Medlemsstaterne bør med dette for øje 
give Kommissionen data og oplysninger 
om de på deres område planlagte og 
igangværende investeringsprojekter inden 
for energiinfrastruktur vedrørende 
produktion, oplagring og transport af olie, 
gas, kul, opvarmning og nedkøling, 
herunder fjernvarme og - køling, 
fornyelige brændstoffer til transport, 
elektricitet og opsamling, transport og 
lagring af kuldioxid. Det bør pålægges de 
pågældende virksomheder at indberette 
sådanne data og oplysninger til 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag udvider og præciserer forordningens anvendelsesområde, så alle 
energikilder og den samlede infrastruktur for de forskellige energikilder er dækket ind. 
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Ændringsforslag 41
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør med dette for øje 
give Kommissionen data og oplysninger 
om de på deres område planlagte og 
igangværende investeringsprojekter 
vedrørende produktion, oplagring og 
transport af olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer og 
kuldioxid. Det bør pålægges de 
pågældende virksomheder at indberette 
sådanne data og oplysninger til 
medlemsstaterne.

(10) Medlemsstaterne bør med dette for øje 
give Kommissionen data og oplysninger 
om de på deres område planlagte og 
igangværende investeringsprojekter 
vedrørende produktion, oplagring og 
transport af olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer, kul og 
kuldioxid. Det bør pålægges de 
pågældende virksomheder at indberette 
sådanne data og oplysninger, som er 
nødvendige for kontrollen med 
gennemførelsen af de bebudede projekter,
til medlemsstaten eller, når der er tale om 
grænseoverskridende net, 
medlemsstaterne. 

Or. pl

Begrundelse

Hvorfor nævnes gas og olie, når der ikke tages hensyn til en vigtig energikilde som kul? Også 
gennemførelsen af de bebudede projekter skal kontrolleres, især når der opstår forsinkelser. 
Kun således vil det være muligt at garantere gennemsigtigheden.

Ændringsforslag 42
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at undgå uforholdsmæssigt store 
administrative byrder og minimere 
omkostningerne for medlemsstaterne og 
virksomhederne, især små og mellemstore 
virksomheder, bør forordningen give 

(12) For at undgå uforholdsmæssigt store 
administrative byrder og minimere 
omkostningerne for medlemsstaterne og 
virksomhederne, især små og mellemstore 
virksomheder, bør forordningen give 
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mulighed for at undtage medlemsstater og 
virksomheder fra indberetningspligten, 
hvis Kommissionen modtager tilsvarende 
oplysninger i medfør af lovgivning, der er 
specifik for Fællesskabets energisektor og 
vedtaget af EU's institutioner, og hvis mål 
er konkurrencebaserede energimarkeder i 
Europa, et bæredygtigt europæisk 
energisystem og sikre energiforsyninger til 
Det Europæiske Fællesskab.

mulighed for at undtage medlemsstater og 
virksomheder fra indberetningspligten, 
hvis Kommissionen modtager tilsvarende 
oplysninger i medfør af lovgivning, der er 
specifik for Fællesskabets energisektor og 
vedtaget af EU's institutioner, og hvis mål 
er konkurrencebaserede energimarkeder i 
Europa, et bæredygtigt europæisk 
energisystem og sikre energiforsyninger til 
Det Europæiske Fællesskab. Man bør 
derfor undgå en overlapning af 
indberetningskrav, som er fastlagt i den 
tredje liberaliseringspakke for 
energimarkedet (direktiv 2009/72/EF, 
direktiv 209/73/EF, forordning (EF) nr. 
713/2009, forordning (EF) nr. 714/2009 
og forordning (EF) 715/2009). 

Or. en

Ændringsforslag 43
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enhed eller, hvis relevant, organer, som er 
ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal sikre de data og 
oplysninger, de indberetter til 
Kommissionen, med hensyn til kvalitet, 
relevans, nøjagtighed, utvetydighed, 
aktualitet og indbyrdes overensstemmelse, 
idet de sikrer fortroligheden af 
kommercielt følsomme data eller 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelsen med artikel 6, skal der tilføjes en betragtning, ifølge hvilken 
medlemsstaterne, deres beskikkede enhed eller hvis relevant de organer, der er ansvarlige for 
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energisektorspecifikke EU-investeringsplaner, er ansvarlige for at sikre kvaliteten og 
relevansen af de indgivne data, idet de samtidig sikrer fortroligheden af forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger eller data.

Ændringsforslag 44
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Kommissionen og især 
markedsobservatoriet for energi bør 
regelmæssigt foretage en tværsektoriel 
analyse af udviklingen i Fællesskabets 
energisystems struktur og dets udsigter og, 
hvor det er relevant, en mere fokuseret 
analyse af bestemte aspekter af 
energisystemet. Især bør analysen 
medvirke til at påpege eventuelle 
infrastruktur- og investeringsmangler og 
dermed opretholde balancen mellem 
energiudbud og -efterspørgsel på lang sigt.

(15) Kommissionen og især dens 
markedsobservatorium for energi bør 
regelmæssigt foretage en tværsektoriel 
analyse af udviklingen i Fællesskabets 
energisystems struktur og dets udsigter og, 
hvor det er relevant, en mere fokuseret 
analyse af bestemte aspekter af 
energisystemet. Denne analyse bør 
supplere nationale tilgange, udvikle 
regionale dimensioner og især bidrage til 
at øge energisikkerheden ved at påpege 
eventuelle infrastruktur- og 
investeringsmangler og dermed forbundne 
risici og dermed opretholde balancen 
mellem energiudbud og—efterspørgsel på 
lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 45
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Små og mellemstore virksomheder 
bør have mulighed for at få gavn af 
overvågning og indberetning af 
investeringsprojekter, der er et resultat af 
denne forordning, gennem hvilken de 
indsamlede data vil blive gjort 
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tilgængelige for offentligheden og på 
længere sigt bidrage til nye og bedre 
koordinerede investeringstendenser. 

Or. en

Ændringsforslag 46
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen kan bistås af 
sagkyndige fra medlemsstaterne og andre 
kompetente sagkyndige med henblik på at 
nå frem til en fælles opfattelse og bidrage 
til at gøre den fremtidige udvikling mere 
gennemsigtig, hvilket særlig er i nye 
markedsaktørers interesse.

(16) Kommissionen kan bistås af 
sagkyndige fra medlemsstaterne og andre 
kompetente sagkyndige med henblik på at 
nå frem til en fælles opfattelse af de 
potentielle infrastrukturmangler og de 
dermed forbundne risici og bidrage til at 
gøre den fremtidige udvikling mere 
gennemsigtig, hvilket særlig er i nye 
markedsaktørers interesse.

Or. en

Ændringsforslag 47
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) På baggrund af bestemmelserne om 
regelmæssig indberetning af 
investeringsprojekter bør Kommissionen 
give medlemsstaterne en vurdering af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
reducere risikoen for underinvestering 
eller fejlinvestering. 

Or. en
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Ændringsforslag 48
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer samt 
investeringsprojekter vedrørende 
kuldioxid, der produceres i disse sektorer.

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, gas, kul, fornyelige 
brændstoffer til transport, opvarmning, 
nedkøling, herunder fjernvarme og 
fjernkøling, elektricitet og energikilder, 
især hydrogen, samt oplagring af energi 
og investeringsprojekter vedrørende 
opsamling, transport og lagring af 
kuldioxid og andre nukleare anlæg end 
atomkraftværker.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag udvider og præciserer forordningens anvendelsesområde, så alle 
energikilder og den samlede infrastruktur for de forskellige energikilder er dækket ind. 

Ændringsforslag 49
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer samt 
investeringsprojekter vedrørende 

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af detaljerede oplysninger 
om investeringsprojekter i 
energiinfrastruktur i sektorerne for olie, 
naturgas, kul, biobrændstof, nukleart 
brændstof samt elektricitet, der hidrører 
fra disse energikilder, samt 
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kuldioxid, der produceres i disse sektorer. investeringsprojekter vedrørende udskilt og 
forbrugt kuldioxid, der er et biprodukt af 
enhver produceret energienhed.

Or. pl

Begrundelse

i den oprindelige formulering nævnes biobrændsler og biobrændstoffer, hvorimod 
energikilder såsom kul eller atomkraft ikke omtales.

Ændringsforslag 50
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer samt 
investeringsprojekter vedrørende 
kuldioxid, der produceres i disse sektorer.

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer, der såvel 
gennemføres på Den Europæiske Unions 
område som af europæiske virksomheder i 
tredjelande, samt investeringsprojekter 
vedrørende kuldioxid, der produceres i 
disse sektorer.

Or. ro

Begrundelse

Præcisering af teksten.
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Ændringsforslag 51
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer samt 
investeringsprojekter vedrørende 
kuldioxid, der produceres i disse sektorer.

1. I denne forordning fastsættes der 
ensartede rammer for indberetning til 
Kommissionen af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer samt 
investeringsprojekter vedrørende 
opsamling og lagring af kuldioxid, der 
produceres i disse sektorer.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 52
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen anvendes på de i bilaget 
anførte investeringsprojekttyper, som er 
påbegyndt eller efter planen skal 
påbegyndes inden fem år, eller som er 
planlagt at blive taget ud af drift inden tre
år.

2. Forordningen anvendes på de i bilaget 
anførte investeringsprojekttyper, som er 
påbegyndt eller efter planen skal 
påbegyndes inden ti år, eller som er 
planlagt at blive taget ud af drift inden fem
år.

Or. en

Begrundelse

For at kunne foretage de relevante undersøgelser og udarbejde scenarier er det vigtigt, at 
forordningens anvendelsesområde udvides til projekter, der strækker sig over en længere 
periode.
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Ændringsforslag 53
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen anvendes på de i bilaget 
anførte investeringsprojekttyper, som er 
påbegyndt eller efter planen skal 
påbegyndes inden fem år, eller som er 
planlagt at blive taget ud af drift inden tre
år.

2. Forordningen anvendes på de i bilaget 
anførte investeringsprojekttyper, som er 
påbegyndt eller efter planen skal 
påbegyndes inden fem år, eller som er 
planlagt at blive taget ud af drift inden fem
år.

Or. pl

Begrundelse

Oplysninger om hele infrastrukturen eller en del heraf, som inden for fem år vil blive taget ud 
af drift, giver mere sikkerhed for planlægningen end oplysninger, der kun vedrører de tre år, 
der oprindeligt var tale om.

Ændringsforslag 54
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) enhver type anlæg eller del af anlæg 
med relation til produktion, transport eller 
oplagring af energi eller kuldioxid 
"investeringsprojekter":

1) enhver type anlæg eller del af anlæg 
med relation til produktion, transport eller 
oplagring af energi såvel som dens kilder 
eller kuldioxid "investeringsprojekter":

Or. pl

Begrundelse

Energi kan i fysisk forstand lagres, dvs. som varmeenergi, elektrisk energi eller potentiel 
energi (f.eks. vand) og kemisk via de stoffer, som er indeholdt i energikilderne, såsom 
kuloxider, kul, brint m.m. 
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Ændringsforslag 55
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) nedlæggelse af eksisterende 
infrastruktur.

c) midlertidig eller definitiv nedlæggelse af 
hele den eksisterende infrastruktur eller en 
del af denne.

Or. pl

Begrundelse

Nedlæggelse kan være definitiv eller blot midlertidig, f.eks. som følge af 
vedligeholdelsesarbejder eller endda tilsigtet afbrydelse af driften.

Ændringsforslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sanering og anvendelse af 
transportsystemerne for naturgas- og 
olierørledninger, etablering af systemer til 
styring og realtidsindsamling af data, 
skabelse og ibrugtagning af systemer til 
forbedring af 
naturgasforsyningssikkerheden,

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at sanering og ibrugtagning af transportsystemerne for naturgas- og 
olierørledningerne, systemerne til styring og til realtidsindsamling af data samt systemer til 
forbedring af naturgasforsyningssikkerheden optages i definitionen af 
"investeringsprojekter".
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Ændringsforslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) udvikling af nye forbindelsesledninger 
til energioverførselssystemer mellem Den 
Europæiske Union og dens nabolande,

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at også forbindelsesledningerne for energioverførselssystemerne mellem EU og 
nabolandene optages i bestemmelsen.

Ændringsforslag 58
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) investeringsprojekter, enten inden 
anlæggelsen er påbegyndt og der er 
påløbet kapitalomkostninger, eller inden 
nedlæggelsen er reel; 
investeringsprojekter, hvis hovedtræk 
(placering, entreprenør, virksomhed, 
tekniske kendetegn osv.) stadig kan blive 
ændret helt eller delvis eller ikke er 
endeligt godkendt, er også omfattet

3) investeringsprojekter, for hvilke
samtlige nødvendige tilladelser og 
bevillinger allerede er givet.

Or. en

Begrundelse

Nogle projekter kommer muligvis aldrig videre end til den indledende planlægningsfase, 
og/eller der kan på et senere tidspunkt opstå problemer med de nødvendige tilladelser, der i 
sidste ende kan føres tilbage til manglende investeringer. Derfor skal Kommissionen kun tage 
projekter i betragtning, hvortil der allerede foreligger tilladelser og bevillinger. 



PE430.916v01-00 22/62 AM\798540DA.doc

DA

Ændringsforslag 59
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) investeringsprojekter, enten inden 
anlæggelsen er påbegyndt og der er påløbet 
kapitalomkostninger, eller inden 
nedlæggelsen er reel; investeringsprojekter, 
hvis hovedtræk (placering, entreprenør, 
virksomhed, tekniske kendetegn osv.) 
stadig kan blive ændret helt eller delvis 
eller ikke er endeligt godkendt, er også 
omfattet

3) investeringsprojekter, enten inden 
anlæggelsen er påbegyndt og der er påløbet 
kapitalomkostninger, eller inden 
nedlæggelsen er reel; investeringsprojekter, 
hvis hovedtræk (placering, entreprenør, 
virksomhed, udvalgte grundlæggende 
tekniske og driftsmæssige kendetegn, for 
så vidt som der ikke er tale om 
forretningshemmeligheder, osv.) stadig 
kan blive ændret helt eller delvis eller ikke 
er endeligt godkendt, er også omfattet

Or. pl

Begrundelse

Driftsmæssige data er som regel ikke forretningshemmeligheder. kun visse udvalgte tekniske 
data er forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 60
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "produktion": elproduktion og 
forarbejdning af brændsler og 
brændstoffer, herunder biobrændsler og 
biobrændstoffer

6) „produktion“: produktion af olie, gas og 
kul eller elproduktion, herunder kraft-
varme-produktion eller varmeproduktion, 
herunder opvarmning eller køling, eller 
forarbejdning af brændsler og 
brændstoffer, herunder biobrændsler og 
biobrændstoffer

Or. en
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Begrundelse

Definitionen bør præciseres, så der tages hensyn til anvendelsesområdet for forordningen, og 
det svarer til anvendelsen af begrebet i bilaget. 

Ændringsforslag 61
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) „energisystem“: et lukket system til 
energiproduktion samt overførsel, 
fordeling og udnyttelse af energi i en 
medlemsstat eller en region

Or. pl

Begrundelse

Det drejer sig her om et lukket energisystem i en medlemsstat, hvor der ikke er mulighed for 
grænseoverskridende transport af energi.

Ændringsforslag 62
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) „opsamling“: Processen med 
opsamling af kuldioxid fra industrianlæg 
med henblik på lagring. 

Or. en

Begrundelse

Definition, der lægger sig op ad direktiv 2009/31/EF fra 23. april 2009.
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Ændringsforslag 63
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "transport": transmission af 
energikilder, energiprodukter eller 
kuldioxid via et ledningsnet, nærmere 
bestemt 

7) "transport": transmission af elektricitet, 
gas, flydende brændstoffer eller kuldioxid 
via et ledningsnet, nærmere bestemt

a) i rørledninger, dog ikke 
opstrømsrørledningsnet og dele af 
ledningsnet, der primært anvendes til lokal 
distribution

a) i rørledninger, dog ikke 
opstrømsrørledningsnet og dele af 
ledningsnet, der primært anvendes til lokal 
distribution

b) i sammenkoblede systemer for meget 
høj spænding og højspænding og i andre 
systemer end dem, der primært anvendes til 
lokal distribution "oplagring":

b) i sammenkoblede systemer for meget 
høj spænding og højspænding og i andre 
systemer end dem, der primært anvendes til 
lokal distribution "oplagring":

Or. pl

Begrundelse

Transporten omfatter ikke blot energikilder som gas og flydende eller endog faste 
brændstoffer, men også elektricitet. 

Ændringsforslag 64
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "samkøringslinje": et 
grænseoverskridende og 
systemovergribende 
sammenkoblingspunkt mellem 
energitransmissionsnet eller ledninger til 
transport af gasformige eller flydende 
kulbrinter og produkter fra afgasning, 
forgasning eller flydendegørelse af kul 
med mulighed for vending af 
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strømningsretningen

Or. pl

Begrundelse

Betegnelsen samkøringslinje gælder anlæg med en forbindelsesfunktion, der er rettet mod 
åbning af hidtil isolerede energisystemer. 

Ændringsforslag 65
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gennem fjernvarme- eller 
fjernkølingsledninger

Or. en

Begrundelse

Begreberne fjernvarme og fjernkøling mangler i forordningsforslagets definition af begrebet 
transport. Selvom det i forbindelse med fjernvarme- og fjernkølingsnet drejer sig om lokale, 
begrænsede net, bør fjernvarme og fjernkøling nævnes, fordi den fordel, der stammer fra 
disse net, kommer hele EU til gode i form af højere forsyningssikkerhed, forbedret 
energieffektivitet og lavere emissioner. Desuden står de høje investeringsomkostninger i vejen 
for fjernvarme og -køling i Europa, selvom infrastrukturomkostningerne blot afløser 
omkostningerne til brændstoffer takket være varmegenvinding.

Ændringsforslag 66
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "oplagringssted": et system af lukkede 
oplagringstanke eller en bestemt 
geologisk struktur, der udgør et lukket 
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lager

Or. pl

Begrundelse

Oplagringssteder er også rent fysisk en del af infrastrukturen.

Ændringsforslag 67
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "oplagring": permanent eller midlertidig 
lagring af energikilder eller kuldioxid over 
eller under jorden eller i geologiske 
strukturer

8) "oplagring": permanent eller midlertidig 
lagring af varmeenergi eller elektricitet
eller disses bærere samt kuldioxid over 
eller under jorden eller i geologiske 
strukturer

Or. pl

Begrundelse

Gennem den nye definition udvides forståelsen for funktionen, som består i at oplagre energi 
eller dennes bærestoffer.

Ændringsforslag 68
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "oplagring": permanent eller midlertidig 
lagring af energikilder eller kuldioxid over 
eller under jorden eller i geologiske 
strukturer

8) "oplagring": permanent eller midlertidig 
lagring af energikilder over eller under 
jorden eller i geologiske strukturer eller 
permanent og miljøsikker indeslutning af 
kuldioxid i underjordiske geologiske 
strukturer
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Or. en

Begrundelse

Definitionen af oplagring af kuldioxid bør være i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid og om 
ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 
1013/2006.

Ændringsforslag 69
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) primære energikilder såsom olie, 
naturgas og kul og omdannede energikilder 
såsom elektricitet

a) primære energikilder såsom olie, 
naturgas, kul eller nukleart brændsel og 
omdannede energikilder såsom elektricitet

Or. pl

Begrundelse

Nukleart brændsel er også en primær energikilde.

Ændringsforslag 70
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedvarende energikilder såsom 
vandkraft, biomasse-, vind-, sol- og 
tidevandsenergi og geotermisk energi

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst
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Ændringsforslag 71
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "nukleart anlæg":
a) berigelsesanlæg, anlæg til fremstilling 
af nukleart brændsel, atomkraftværker, 
genoparbejdningsanlæg, 
forskningsreaktorfaciliteter, 
lagerfaciliteter til brugt brændsel 
b) lagerfaciliteter til radioaktivt affald, der
befinder sig på samme sted og er direkte 
knyttet til nukleare anlæg som nævnt i 
litra a)

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør omfatte samtlige infrastrukturer med forbindelse til atomenergi. 
Definitionen er taget fra Rådets direktiv 2009/71/Euratom og svarer til ordlyden i artikel 3, 
stk. 1.

Ændringsforslag 72
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "aggregerede data": data, der er 
blevet aggregeret på nationalt eller 
regionalt niveau. Blev der ved 
aggregeringen på nationalt niveau 
afsløret forretningsmæssigt følsomme 
data og oplysninger, kan der ske en 
efterfølgende aggregering på regionalt 
niveau. Kommissionen fastsætter det 
passende regionale niveau på grundlag af 
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et fælles forslag fra de pågældende 
medlemsstater eller fra disses beskikkede 
enheder.

Or. en

Begrundelse

En aggregering på nationalt niveau ville ikke være tilstrækkelig i nogle medlemsstater, fordi 
der dér kun er en virksomhed, der falder ind under denne forordning. Derfor skal 
forordningen også give mulighed for, at data også kan aggregeres på regionalt niveau.
Kommissionen bør fastsætte det passende regionale niveau på grundlag af et fælles forslag 
fra de pågældende medlemsstater eller fra disses beskikkede enheder, så det ikke overlades de 
enkelte virksomheder at beslutte, på hvilket niveau disse data skal aggregeres.

Ændringsforslag 73
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) "specifikt organ": et organ, som på 
grundlag af EU-forskrifter for 
energisektoren er blevet pålagt at 
udarbejde og modtage flerårige 
udviklings- og investeringsplaner for 
energiinfrastrukturnet på 
fællesskabsplan, som f.eks. Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet i henhold til artikel 4 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om 
betingelserne for netadgang i forbindelse 
med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling1 eller Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet i henhold til artikel 4 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 
2009 om betingelserne for adgang til 
naturgastransmissionsnet2.
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1EUT L 211 af 14.8.2009, s. 15.
1EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.

Or. en

Begrundelse

I forslaget til forordning henvises der flere steder til sådanne specifikke organer (jf. artikel 3, 
stk. 2). Det skal præciseres, at denne bestemmelse henviser særligt til de organer hos 
transmissionssystemoperatørernes, der er fastsat i den tredje liberaliseringspakke for 
energimarkedet, der blev vedtaget i foråret/sommeren 2009. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Elområdet og Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Gasområdet bør derfor nævnes eksplicit i forordningen. 
Det sker bedst og nemmest i forbindelse med definitionerne, hvor der også kan foretages 
præciseringer gældende for hele forordningen.

Ændringsforslag 74
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) "fjernvarme" eller "fjernkøling": 
distribution af termisk energi i form af 
damp, varmt vand eller afkølede væsker 
fra et centralt produktionssted gennem et 
net til et større antal bygninger eller 
anlæg til anvendelse ved rum- eller 
procesopvarmning eller -køling.

Or. en

Begrundelse

I forordningen bør fjernvarmeproduktion, kombineret kraftvarmeproduktion samt fjernvarme 
og -køling nævnes hver især. De fleste af de nævnte muligheder under elektricitet er mest 
effektive, når de leverer varme eller både varme og elektricitet. Definitionen svarer til 
ordlyden af artikel 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF.
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Ændringsforslag 75
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne eller den enhed, den 
beskikker dertil, samler fra begyndelsen af 
2010 og derefter hvert andet år alle de i 
denne forordning krævede data og 
oplysninger, uden dog at indsamlings- og 
indberetningsbyrden gøres 
uforholdsmæssigt stor. 

1. Medlemsstaterne eller den enhed, den 
beskikker dertil, samler fra begyndelsen af 
2011 og derefter hvert andet år alle de i 
denne forordning krævede data og 
oplysninger, uden dog at indsamlings- og 
indberetningsbyrden gøres 
uforholdsmæssigt stor. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom forordningen først vedtages i 2010, er det urealistisk at stille krav om indberetning 
allerede fra 2010. For så vidt angår bekymringer vedrørende indberetningen fra de specifikke 
organer i henhold til stk.2, litra b), er det ikke muligt, at de tiårsplaner for udviklingen af 
nettene på fællesskabsplan, der skal godkendes af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Elområdet og Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Gasområdet, allerede vil være klar i 2010, fordi de 
respektive forordninger først vil være gældende fra 3. marts 2011. 

Ændringsforslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne eller den enhed, den 
beskikker dertil, samler fra begyndelsen af 
2010 og derefter hvert andet år alle de i 
denne forordning krævede data og 
oplysninger, uden dog at indsamlings- og 
indberetningsbyrden gøres 
uforholdsmæssigt stor. 

1. Medlemsstaterne eller den enhed, den 
beskikker dertil, samler fra begyndelsen af 
2011 og derefter hvert andet år alle de i 
denne forordning krævede data og 
oplysninger, uden dog at indsamlings- og 
indberetningsbyrden gøres 
uforholdsmæssigt stor. 

Or. ro
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Begrundelse

Så der bliver tilstrækkelig tid til vedtagelse og offentliggørelse samt vedtagelse af de 
nationale foranstaltninger til sikring af overensstemmelse med bestemmelserne i denne 
forordning.

Ændringsforslag 77
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De indberetter de aggregerede data og 
relevante projektoplysninger til 
Kommissionen i 2010, som er det første 
indberetningsår, og derefter hvert andet år. 

De indberetter de aggregerede data og 
relevante projektoplysninger til 
Kommissionen i 2011, som er det første 
indberetningsår, og derefter hvert andet år. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom forordningen først vedtages i 2010, er det urealistisk at stille krav om indberetning 
allerede fra 2010. For så vidt angår bekymringer vedrørende indberetningen fra de særlige 
organer i henhold til stk.2, litra b), er det ikke muligt, at de tiårsplaner for udviklingen af 
nettene på fællesskabsplan, der skal godkendes af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Elområdet og Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Gasområdet, allerede vil være klar i 2010, fordi de 
respektive forordninger først vil være gældende fra 3. marts 2011. 

Ændringsforslag 78
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De indberetter de aggregerede data og 
relevante projektoplysninger til 
Kommissionen i 2010, som er det første 
indberetningsår, og derefter hvert andet år. 

De indberetter de aggregerede data og 
relevante projektoplysninger til 
Kommissionen i 2011, som er det første 
indberetningsår, og derefter hvert andet år. 

Or. ro
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Begrundelse

I betragtning af byrden i forbindelse med indsamling og indberetning af data og det forhold, 
at data indsamles fra og med 2010, er det vigtigt, at indberetningen først sker, efter der er 
sikkerhed for, at der er tilstrækkelig tid til opfyldelse af de i afsnit 1 nævnte opgaver. Derfor 
virker en udsættelse af fristen til 2011 som passende for den første indberetning.

Ændringsforslag 79
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal undgå dobbelt 
indsamling af data og minimere 
virksomhedernes omkostninger.

2. Medlemsstaterne skal undgå dobbelt 
indsamling af data, der allerede er 
påkrævet som følge af eksisterende EU-
lovgivning, og minimere virksomhedernes 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege målet om at undgå dobbelt indberetning og overflødige 
administrative byrder. 

Ændringsforslag 80
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kapacitet, der er planlagt eller under 
anlæg

a) den kapacitet til produktion, transport 
og oplagring, der er planlagt eller under 
anlæg, samt oplysninger om, hvilke 
kapaciteter, der først er i 
planlægningsfasen, og hvilke, der allerede 
er under opførelse

Or. pl
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Begrundelse

For bedømmelsen af energisikkerheden er det væsentligt at skelne mellem 
investeringsprojekter, der kan betragtes som sikre, og som på kort sigt kan bidrage til 
førstnævnte, og projekter, der blot befinder sig i planlægningsfasen. I forbindelse med 
produktionen kan denne usikkerhed måske føres tilbage til beslutningsprocessen, og i 
forbindelse med transport kan årsagen være komplicerede godkendelsesprocedurer.

Ændringsforslag 81
Yannick Jadot

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) detaljer om finansieringen, navnlig de 
planlagte beløb og finansieringskilder, 
herunder andelen af offentlige midler til 
investeringsprojekterne

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der stilles oplysninger til rådighed om de planlagte finansieringskilder til 
energiinfrastruktur, navnlig beløbene og andelen af finansiering fra EU og medlemsstaterne 
til projekterne, således at der kan foretages beregninger, og for at offentlige midler kan 
anvendes målrettet. 

Ændringsforslag 82
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) datoerne, hvor de nødvendige 
byggetilladelser blev tildelt 

Or. en
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Begrundelse

Som foreslået i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse (TEN/411), bør 
forordningen også sigte mod at undersøge de fremskridt, der er sket i de anmeldte projekter, 
med hensyn til tidsplanen.

Ændringsforslag 83
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) teknologier af betydning for 
forsyningssikkerheden såsom vending af 
strømningsretningen, mulighed for 
brændselsskift og andet relevant udstyr

e) teknologier af betydning for 
forsyningssikkerheden såsom 
systemovergribende vending af 
strømningsretningen, mulighed for 
brændselsskift og andet relevant udstyr

Or. pl

Begrundelse

Transporten omfatter hele EU.

Ændringsforslag 84
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) den periode, hvor en infrastruktur ikke 
står til rådighed pga. modernisering. 

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er rette mod at sikre, at der i tilfælde af moderniseringer gives 
meddelelse om, hvor længe et anlæg ikke står til rådighed, og hvilke følger det får. 
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Ændringsforslag 85
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I indberetninger efter artikel 3 skal der 
angives tal for den installerede kapacitet
ved det pågældende indberetningsårs 
begyndelse. 

3. I indberetninger efter artikel 3 skal der 
angives tal for den installerede 
produktions-, transport- og lagerkapacitet
ved det pågældende indberetningsårs 
begyndelse.

Or. pl

Begrundelse

En præcisering af ordlyden forsøges tilstræbt.

Ændringsforslag 86
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I indberetninger efter artikel 3 skal der 
angives tal for den installerede kapacitet 
ved det pågældende indberetningsårs 
begyndelse. 

3. I indberetninger efter artikel 3 skal der 
angives tal for den installerede, 
tilgængelige kapacitet ved det pågældende 
indberetningsårs begyndelse.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.



AM\798540DA.doc 37/62 PE430.916v01-00

DA

Ændringsforslag 87
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enhed eller, hvis relevant, organer, som er 
ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal sikre de data og 
oplysninger, de indberetter til 
Kommissionen, med hensyn til kvalitet, 
relevans, nøjagtighed, utvetydighed, 
aktualitet og indbyrdes overensstemmelse.

1. Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enhed eller, hvis relevant, organer, som er 
ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal sikre de data og 
oplysninger, de indberetter til 
Kommissionen, med hensyn til kvalitet, 
relevans, nøjagtighed, utvetydighed, 
aktualitet og indbyrdes overensstemmelse 
samt sørge for, at investeringer i 
energiinfrastruktur er i fuld 
overensstemmelse med de nationale mål 
for energi fra vedvarende energikilder og 
de nationale handlingsplaner for 
vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

De data, der oplyses i henhold til denne forordning, skal anvendes sammen med og som 
supplement til de data, der er oplyst inden for rammerne af de nationale handlingsplaner for 
vedvarende energi og bør være fuldt ud kompatible med disse, således at EU’s målsætninger 
for vedvarende energi kan opfyldes. Jf. også ændringsforslag til artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag 88
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enhed eller, hvis relevant, organer, som er 
ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal sikre de data og 
oplysninger, de indberetter til 
Kommissionen, med hensyn til kvalitet, 
relevans, nøjagtighed, utvetydighed, 

1. Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enhed eller, hvis relevant, specifikke
organer, som er ansvarlige for 
energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal sikre de data og 
oplysninger, de indberetter til 
Kommissionen, med hensyn til kvalitet, 
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aktualitet og indbyrdes overensstemmelse. relevans, nøjagtighed, utvetydighed,
aktualitet og indbyrdes overensstemmelse.

Or. en

Begrundelse

Dette er en konsekvens af den nye definition i artikel 2, nr. 10a, hvor det præciseres, at Det 
Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører på Elområdet og Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Gasområdet udgør sådanne specifikke organer.

Ændringsforslag 89
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår organer, som er 
ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal de data og 
oplysninger, de indberetter, ledsages af 
passende bemærkninger fra 
medlemsstaterne om kvaliteten af de 
indsamlede data og oplysninger.

For så vidt angår organer, som er 
ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal de data og 
oplysninger, de indberetter, ledsages af 
passende bemærkninger fra 
medlemsstaterne om kvaliteten og 
relevansen af de indsamlede data og 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne, deres beskikkede enhed eller, hvis relevant, organer, som er ansvarlige for 
energisektorspecifikke EU-investeringsplaner, skal ikke blot sikre kvaliteten, men også 
relevansen af de indsamlede data og oplysninger. 

Ændringsforslag 90
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår organer, som er For så vidt angår specifikke organer, som 
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ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal de data og 
oplysninger, de indberetter, ledsages af 
passende bemærkninger fra 
medlemsstaterne om kvaliteten af de 
indsamlede data og oplysninger.

er ansvarlige for energisektorspecifikke 
EU-investeringsplaner, skal de data og 
oplysninger, de indberetter, ledsages af 
passende bemærkninger fra 
medlemsstaterne om kvaliteten af de 
indsamlede data og oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Dette er en konsekvens af den nye definition i artikel 2, nr. 10a, hvor det præciseres, at Det 
Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører på Elområdet og Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Gasområdet udgør sådanne specifikke organer.

Ændringsforslag 91
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan offentliggøre data 
og oplysninger, den har modtaget i medfør 
af denne forordning, særlig analyserne i 
artikel 10, stk. 3, hvis det sker i aggregeret 
form, således at der ikke afsløres 
oplysninger om de enkelte virksomheder.

2. Kommissionen offentliggør data og 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
denne forordning, særlig analyserne i 
artikel 10, stk. 3. Kommissionen sikrer 
endvidere adgang til miljøoplysninger i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om 
anvendelse af Århus-konventionens 
bestemmelser om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet på Fællesskabets 
institutioner og organer1.

Medlemsstaterne eller deres beskikkede 
enheder har tavshedspligt om 
forretningsmæssigt følsomme data og 
oplysninger.

Medlemsstaterne eller deres beskikkede 
enheder har tavshedspligt om 
forretningsmæssigt følsomme data og 
oplysninger i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 
2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger2.
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1EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.
1EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at bringe forordningens bestemmelser i 
overensstemmelse med Århuskonventionen og de relevante gennemførelsesinstrumenter på 
fællesskabs- og medlemsstatsniveau, nemlig Århusforordningen og direktivet om offentlig 
adgang til miljøoplysninger. 

Ændringsforslag 92
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan offentliggøre data og 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
denne forordning, særlig analyserne i 
artikel 10, stk. 3, hvis det sker i aggregeret 
form, således at der ikke afsløres 
oplysninger om de enkelte virksomheder.

2. Kommissionen kan, hvis 
medlemsstaterne er indforståede hermed,
offentliggøre data og oplysninger, den har 
modtaget i medfør af denne forordning, 
særlig analyserne i artikel 10, stk. 3, hvis 
det sker i aggregeret form, således at der 
dermed ikke afsløres eller oplysninger om 
de enkelte virksomheder, navnlig når der 
blot et selskab af denne art er 
hjemmehørende i den pågældende 
medlemsstat.

Or. pl

Begrundelse

Tekniske data i aggregeret form garanterer ikke altid sikring af forretningsmæssigt følsomme 
data, navnlig hvis der i en medlemsstat, kun findes en virksomhed af denne slags.
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Ændringsforslag 93
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan offentliggøre data og 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
denne forordning, særlig analyserne i 
artikel 10, stk. 3, hvis det sker i aggregeret 
form, således at der ikke afsløres 
oplysninger om de enkelte virksomheder.

2. Kommissionen kan offentliggøre data og 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
denne forordning, særlig analyserne i 
artikel 10, stk. 3, hvis det sker i aggregeret 
form, således at der ikke afsløres 
oplysninger om de enkelte virksomheder, 
hvis disse ikke er børsnoterede og ikke 
overvejende ejes af det offentlige, samt om 
fysiske personer.

Or. fr

Begrundelse

Er der tale om virksomheder, der er børsnoterede, eller overvejende ejes af det offentlige, 
offentliggøres disse oplysninger, og der er ikke behov for at behandle dem fortroligt. Dette 
ændringsforslag er rettet mod at sikre større gennemsigtighed for de deltagende aktører.

Ændringsforslag 94
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan offentliggøre data og 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
denne forordning, særlig analyserne i 
artikel 10, stk. 3, hvis det sker i aggregeret 
form, således at der ikke afsløres 
oplysninger om de enkelte virksomheder.

2. Kommissionen kan offentliggøre 
aggregerede data og oplysninger, den har 
modtaget i medfør af denne forordning, 
særlig analyserne i artikel 10, stk. 3, hvis 
det sker i aggregeret form på nationalt 
eller regionalt niveau, således at der ikke 
afsløres oplysninger om de enkelte 
virksomheder.

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med offentliggørelse af aggregerede data skal det sikres, at der ikke opstår 
konkurrencemæssige ulemper, hvilket kan være tilfældet i mindre lande med blot en eller få 
operatører. En mulig løsning kunne være kun at lade data være synlige på regionalt niveau. 
Det er nødvendigt at understrege muligheden for at begrænse adgangen til data.

Ændringsforslag 95
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen er ansvarlig for at udvikle, 
være vært for, forvalte og vedligeholde de 
it-ressourcer, der er nødvendige for at 
modtage, opbevare og foretage enhver 
behandling af data og oplysninger, som 
indberettes til Kommissionen i medfør af 
denne forordning.

Kommissionen er ansvarlig for at udvikle, 
være vært for, forvalte og vedligeholde de 
til planlægningsformål bestemte it-
ressourcer, der er nødvendige for at 
modtage, opbevare og foretage enhver 
behandling af data og oplysninger om 
energiinfrastrukturen, som indberettes til 
Kommissionen i medfør af denne 
forordning.

Or. pl

Begrundelse

Det skal tilføjes, hvad formålet er med forarbejdningen af disse oplysninger.

Ændringsforslag 96
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager mindst hvert 
andet år en tværsektoriel analyse af 
udviklingen i Fællesskabets energisystems 
struktur og dets udsigter på grundlag af de
indberettede data og oplysninger og 
eventuelle andre datakilder, herunder 

1. Kommissionen foretager mindst hvert 
andet år en tværsektoriel analyse af 
udviklingen i Fællesskabets energisystems 
struktur og dets udsigter på grundlag af de 
indberettede data og oplysninger og 
eventuelle andre datakilder, herunder 
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indkøbte data; analysen har især til formål nationale handlingsplaner for vedvarende 
energi, og navnlig data om 
decentraliserede vedvarende energikilder, 
der ligger under de i bilaget fastsatte 
kapaciteter, samt indkøbte data; analysen 
har især til formål

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør også i forbindelse med udviklingen af scenarier tage højde for den 
decentraliserede produktion af vedvarende energi, som falder uden for forordningens 
anvendelsesområde, men som vil være indeholdt i de nationale handlingsplaner for 
vedvarende energi. Der bør også tages højde for mulig overskydende energiproduktion, 
hvilket også skal indgå Kommissionens scenarier. Jf. også ændringsforslag til artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag 97
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at konstatere, hvor der i fremtiden kan 
opstå huller i efterspørgsel og udbud

a) at konstatere, hvor der i fremtiden kan 
opstå huller i efterspørgsel og udbud og 
eventuel yderligere efterspørgsel og udbud 
af energi, herunder overskydende energi 
fra industri- og elektricitetsproduktion, 
der anvendes i fjernvarme- og 
fjernkølingsnet

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør også i forbindelse med udviklingen af scenarier tage højde for den 
decentraliserede produktion af vedvarende energi, som falder uden for forordningens 
anvendelsesområde, men som vil være indeholdt i de nationale handlingsplaner for 
vedvarende energi. Der bør også tages højde for mulig overskydende energiproduktion, 
hvilket også skal indgå Kommissionens scenarier. Jf. også ændringsforslag til artikel 6, stk. 2.
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Ændringsforslag 98
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at påpege de risici, der er forbundet 
med for stor afhængighed af en 
energiinfrastruktur 

Or. fr

Ændringsforslag 99
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at overvåge tredjelandes 
investeringsprojekter

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til punkt 2.1 og 3.2 i bilaget.

Ændringsforslag 100
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) at undersøge udviklingen i 
investeringsprojekter fra datoen for 
godkendelse og tildeling af 
byggetilladelse.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undersøge, hvad der er sket med projektet, efter at byggetilladelsen blev 
givet, især hvor lang tid det har taget at få infrastrukturen til at fungere.

Ændringsforslag 101
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) at kontrollere, om medlemsstaterne 
opfylder deres forpligtelser, især hvad 
angår vedvarende energi

Or. fr

Ændringsforslag 102
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) at undersøge nedslidning af net og 
investeringsbehov.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med de i stk. 1 omhandlede 
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analyser sikrer Kommissionen, at 
projekter, som befinder sig i en tidlig 
udviklingsfase, vurderes på grundlag af 
sandsynligheden for, at de fuldføres. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at analyserne ikke giver et forvrænget billede af situationen.

Ændringsforslag 104
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved udarbejdelsen af 
analyserne i stk. 1 lade sig bistå af 
sagkyndige fra medlemsstaterne og/eller 
andre sagkyndige med specifik 
kompetence på det pågældende område.

2. Ved udarbejdelsen af analyserne 
koordinerer Kommissionen sin indsats 
med de organer, der har ansvaret for 
specifikke investeringsplaner for EU's 
energisektor, ligesom den kan lade sig 
bistå af sagkyndige fra medlemsstaterne 
og/eller andre sagkyndige med specifik 
kompetence på det pågældende område.

Or. en

Ændringsforslag 105
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved udarbejdelsen af 
analyserne i stk. 1 lade sig bistå af 
sagkyndige fra medlemsstaterne og/eller 
andre sagkyndige med specifik 
kompetence på det pågældende område.

2. Ved udarbejdelsen af analyserne i stk. 1 
hører Kommissionen offentligheden, 
herunder alle relevante grupper og 
sammenslutninger, ligesom den kan lade 
sig bistå af sagkyndige fra medlemsstaterne 
og/eller andre sagkyndige med specifik 
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kompetence på det pågældende område.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med Kommissionens udvikling af scenarier for Fællesskabets energipolitik bør 
der ske en omfattende inddragelse af offentligheden. 

Ændringsforslag 106
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger 
medlemsstaterne en vurdering af, hvilke 
foranstaltninger der er nødvendige for at 
mindske risikoen for underinvestering 
eller fejlinvestering.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne får en tilbagemelding.

Ændringsforslag 107
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan drøfte analyserne 
med interesserede parter. Kommissionen 
sender analyserne til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og offentliggør dem.

3. Kommissionen kan drøfte analyserne 
med interesserede parter, jf. artikel 6, stk. 
1. Kommissionen sender analyserne til 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og offentliggør dem.
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Or. nl

Begrundelse

Kommissionen kan, hvis den ønsker det, drøfte analyserne med de interesserede parter. Da 
den nederlandske oversættelse af det engelske begreb "interested parties" er mindre konkret 
end originalbegrebet, bør der henvises til artikel 6, stk. 1, hvor disse parter nævnes.

Ændringsforslag 108
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre overensstemmelse mellem 
de forskellige oplysninger til 
offentligheden med hensyn til 
overvågning bør Kommissionen tage 
hensyn til de langfristede 
investeringsprojekter på området 
energiinfrastruktur, der er udarbejdet af 
de særlige organer, som har fået 
overdraget ansvaret i overensstemmelse 
med andre relevante retsforskrifter, f.eks. 
forordning (EF) nr. 714/2009. 

Or. pl

Begrundelse

De oplysninger, der forelægges, skal være indbyrdes overensstemmende.

Ændringsforslag 109
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at forbedre datakvaliteten undersøger 
Kommissionen i forbindelse med 
gennemførelsen af den i stk. 1 
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omhandlede revurdering om nødvendigt 
de minimumsværdier, der er fastsat i 
bilaget, og kan i den forbindelse kræve, at 
medlemsstaterne redegør for de vigtigste 
karakteristika ved den infrastruktur eller 
den kapacitet, der er planlagt eller under 
anlæg. 

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en plan med de vigtigste karakteristika ved den infrastruktur eller den 
kapacitet, der er planlagt eller under anlæg, da disse "karakteristika" ganske vist nævnes i 
artikel 5, stk. 1, litra b), men ikke defineres. På den anden side ville et krav om en plan i det 
foreliggende forslag til forordning forsinke gennemførelsen. (Se også udtalelsen fra Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (TEN/411)

Ændringsforslag 110
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – underpunkt -1.1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1.1. Produktion
– Udvindingsanlæg med en kapacitet på 
mindst 20 000 tønder/dag.

Or. en

Begrundelse

Hermed skal der skabes overensstemmelse med teksten i forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 111
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – underpunkt 1.1 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kemiske anlæg, som ikke fremstiller 
brændselsolie og/eller motorbrændstoffer 
eller kun fremstiller disse som biprodukter, 
er undtaget.

Kemiske anlæg, som ikke fremstiller 
brændselsolie og/eller motorbrændstoffer 
eller kun fremstiller disse som biprodukter 
(under 10 % af den årlige produktion, 
beregnet på mængdebasis), er undtaget.

Or. en

Begrundelse

Teknisk præcisering.

Ændringsforslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – underpunkt 1.2 – næstsidste afsnit (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til disse projekter hører også 
investeringer i sanering og anvendelse af 
transportsystemer for naturgas- og 
olieledninger, i etablering af systemer til 
styring og realtidsindsamling af data og i 
oprettelse og anvendelse af systemer til 
forbedring af forsyningssikkerheden for 
olieprodukter.

Rørledninger til militære formål og til 
forsyning af anlæg, der ikke er omfattet af 
punkt 1.1, er undtaget.

Rørledninger til militære formål og til 
forsyning af anlæg, der ikke er omfattet af 
punkt 1.1, er undtaget.

Or. ro

Begrundelse

Også investeringer i sanering og anvendelse af transportsystemer for naturgas- og 
olieledninger, i etablering af systemer til styring og realtidsindsamling af data og i systemer 
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til forbedring af forsyningssikkerheden for olieprodukter bør høre til disse projekter.

Ændringsforslag 113
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – underpunkt 1.2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rørledninger til militære formål og til 
forsyning af anlæg, der ikke er omfattet af 
punkt 1.1, er undtaget.

Rørledninger til forsyning af anlæg, der 
ikke er omfattet af punkt 1.1, er undtaget.

Or. en

Begrundelse

Anlæg til militære formål bør ikke undtages, da det, afhængigt af de enkelte medlemsstaters 
definition, kunne føre til, at en stor del af infrastrukturen blev undtaget. Denne ændring har 
naturligvis ingen indflydelse på, om Kommissionen senere behandler disse oplysninger som 
fortrolige.

Ændringsforslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – underpunkt 1.3 – næstsidste afsnit (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til disse projekter hører også 
investeringer i anvendelse af 
lagerfaciliteter for olie- og olieprodukter 
og i systemer til styring og 
realtidsindsamling af data.

Tanke til militære formål og til forsyning 
af anlæg, der ikke er omfattet af punkt 1.1, 
er undtaget.

Tanke til militære formål og til forsyning 
af anlæg, der ikke er omfattet af punkt 1.1, 
er undtaget.

Or. ro



PE430.916v01-00 52/62 AM\798540DA.doc

DA

Begrundelse

Også investeringer i anvendelse af lagerfaciliteter for olie- og olieprodukter og i systemer til 
styring og realtidsindsamling af data bør høre til disse projekter.

Ændringsforslag 115
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – underpunkt 1.3 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tanke til militære formål og til forsyning 
af anlæg, der ikke er omfattet af punkt 1.1, 
er undtaget.

Tanke til forsyning af anlæg, der ikke er 
omfattet af punkt 1.1, er undtaget.

Or. en

Begrundelse

Anlæg til militære formål bør ikke undtages, da det, afhængigt af de enkelte medlemsstaters 
definition, kunne føre til, at en stor del af infrastrukturen blev undtaget. Denne ændring har 
naturligvis ingen indflydelse på, om Kommissionen senere behandler disse oplysninger som 
fortrolige.

Ændringsforslag 116
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – underpunkt -2.1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-2.1. Produktion
-– udvindingsanlæg med en kapacitet på 
mindst 0,1 m cm/dag

Or. en

Begrundelse

Hermed skal der skabes overensstemmelse med teksten i forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 117
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – underpunkt 2.1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rørledninger og projekter af fælles 
interesse, der er fastlagt ved retningslinjer, 
der er opstillet i medfør af EF-traktatens 
artikel 155.

– Rørledninger, der udgør et væsentligt led 
i nationale eller internationale 
forbindelsesnet, og rørledninger og 
projekter af fælles interesse, der er fastlagt 
ved retningslinjer, der er opstillet i medfør 
af EF-traktatens artikel 155, samt 
projekter, der er anført i bilaget til 
Europa-Parlamentets og Rådet 
forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 
2009 om et program til støtte for den 
økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på 
energiområdet1.

________________

EUT L 200 af 31.7.2009, s. 31.

Or. en

Begrundelse

Efter høring af Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste.

Ændringsforslag 118
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – underpunkt 2.1 – sidste afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til disse projekter hører også 
investeringer i sanering og anvendelse af 
transportsystemer for naturgasledninger, i 
etablering af systemer til styring og 
realtidsindsamling af data og i systemer til 
forbedring af forsyningssikkerheden for 
naturgas.
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Or. ro

Begrundelse

Også investeringer i sanering og anvendelse af transportsystemer for naturgasledninger, i 
etablering af systemer til styring og realtidsindsamling af data og i systemer til forbedring af 
forsyningssikkerheden for naturgas bør høre til disse projekter.

Ændringsforslag 119
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – underpunkt 2.3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Software og hardware, som anvendes til 
overvågning af gaslagre og 
realtidsrapportering herom til EU's 
ansvarlige organer. 

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et sådant it-system udgør en afgørende investering i den infrastruktur, der er 
absolut nødvendig for at forstærke og forbedre bestræbelserne på at etablere et velfungerende 
varslings- og forebyggelsessystem for sikkerheden i forbindelse med gasforsyning. På den 
måde bliver det også muligt at anvende N-1-programmet uden problemer.

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – underpunkt 2.3 – næstsidste afsnit (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til disse projekter hører også 
investeringer i anvendelse af 
lagerfaciliteter for naturgas og i systemer 
til styring og realtidsindsamling af data.

Rørledninger, terminaler og anlæg til 
militære formål og til forsyning af kemiske 
anlæg, der ikke fremstiller energiprodukter 

Rørledninger, terminaler og anlæg til 
militære formål og til forsyning af kemiske 
anlæg, der ikke fremstiller energiprodukter 
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eller kun fremstiller disse som biprodukter, 
er undtaget.

eller kun fremstiller disse som biprodukter, 
er undtaget.

Or. ro

Begrundelse

Også investeringer i anvendelse af lagerfaciliteter for naturgas og i systemer til styring og 
realtidsindsamling af data bør høre til disse projekter.

Ændringsforslag 121
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – underpunkt 2.3 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rørledninger, terminaler og anlæg til 
militære formål og til forsyning af 
kemiske anlæg, der ikke fremstiller 
energiprodukter eller kun fremstiller disse 
som biprodukter, er undtaget.

Rørledninger, terminaler og anlæg til 
forsyning af kemiske anlæg, der ikke 
fremstiller energiprodukter eller kun 
fremstiller disse som biprodukter, er 
undtaget.

Or. en

Begrundelse

Anlæg til militære formål bør ikke undtages, da det, afhængigt af de enkelte medlemsstaters 
definition, kunne føre til, at en stor del af infrastrukturen blev undtaget. Denne ændring har 
naturligvis ingen indflydelse på, om Kommissionen senere behandler disse oplysninger som 
fortrolige.

Ændringsforslag 122
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. STENKUL, BRUNKUL OG 
OLIESKIFER 
– Nye eller udvidede anlæg over jorden 
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med en årlig produktion på [xx] ton eller 
derover
– Nye eller udvidede underjordiske anlæg 
med en årlig produktion på [xx] ton eller 
derover.

Or. en

Begrundelse

Da kul nævnes under definitionen på "energikilder", bør der også indføjes et afsnit om 
kulinfrastrukturer i bilaget.

Ændringsforslag 123
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. KUL
– Udvindingsanlæg med en kapacitet på 
mindst XXX
– Produktionsanlæg med en kapacitet på 
mindst XXX.

Or. en

Ændringsforslag 124
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Anlæg på basis af fokuserende solfangere 
eller geotermisk energi samt solcelleanlæg 
(enheder med en effekt på 10 MW eller 
derover)

– Anlæg på basis af fokuserende solfangere 
og geotermisk energi (enheder med en 
effekt på 10 MW eller derover) samt 
solcelleanlæg (med en effekt på 1 MW 
eller derover)
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Or. en

Begrundelse

For solcelleanlæg forekommer den foreslåede grænseværdi at være alt for høj og ikke at tage 
højde for solcelleteknologiens decentraliserede karakter. En opretholdelse af grænseværdien 
på 10 MW ville det først og fremmest betyde, at under 10 % af solcelleanlæggene ville være 
dækket.

Ændringsforslag 125
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlæg på basis af fokuserende solfangere 
eller geotermisk energi samt solcelleanlæg 
(enheder med en effekt på 10 MW eller 
derover)

Anlæg på basis af fokuserende solfangere 
eller geotermisk energi samt solcelleanlæg 
(enheder med en effekt på 5 MW eller 
derover)

Or. en

Begrundelse

Groft anslået ville under 10 % af solcelleanlæggene være omfattet af forordningen, hvis 
grænseværdien på 10 MW blev opretholdt.

Ændringsforslag 126
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Biomasse/affaldsfyrede kraftværksanlæg 
(enheder med en effekt på 10 MW eller 
derover)

– Kraftværksanlæg fyret med 
biomasse/flydende biobrændsler/affald
(enheder med en effekt på 5 MW eller 
derover)

Or. en
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Ændringsforslag 127
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.1 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– decentraliserede anlæg til produktion af 
vedvarende energi, tilsluttet et 
elektricitetsnet eller omfattet af en 
tilbagekøbskontrakt med en virksomhed, 
hvis samlede produktionskapacitet 
overstiger 10 MW. 

Or. fr

Ændringsforslag 128
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Luftledninger til transmission, såfremt de 
er konstrueret til en spænding på 150 kV
eller derover

– Luftledninger til transmission, såfremt de 
er konstrueret til en spænding på 100 kV
eller derover

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede grænseværdi på 150 kV kunne for nogle medlemsstater betyde, at mange 
planlagte ledninger på 110 kV ville være undtaget. 

Ændringsforslag 129
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter af fælles interesse, der er fastlagt – Projekter af fælles interesse, der er 
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ved retningslinjer, der er opstillet i medfør 
af EF-traktatens artikel 155.

fastlagt ved retningslinjer, der er opstillet i 
medfør af EF-traktatens artikel 155, og 
projekter, der er anført i bilaget til 
Europa-Parlamentets og Rådet 
forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 
2009 om et program til støtte for den 
økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på 
energiområdet1.
________________

EUT L 200 af 31.7.2009, s. 31.

Or. en

Begrundelse

Efter høring af Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste.

Ændringsforslag 130
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Fjernvarmeledninger med en diameter 
på 300 mm eller derover.

Or. en

Begrundelse

Fjernvarmeinfrastrukturerne er af strategisk betydning for opfyldelse af 2020-målene om 
større effektivitet og øget brug af vedvarende energikilder på markederne for opvarmning og 
nedkøling. Disse infrastrukturer bør nævnes i forslaget.
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Ændringsforslag 131
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.a. 
Oplagringsanlæg/deponeringsanlæg og 
andre kernetekniske anlæg
– faciliteter til oplagring af el
– faciliteter til deponering af radioaktivt 
affald
– andre kernetekniske anlæg end de i 
punkt 3.1, første led, og punkt 3.3, andet 
led, nævnte. 

Or. en

Ændringsforslag 132
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 5 – underpunkt -5.1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-5.1. Opsamling af CO2

– Anlæg til opsamling af CO2, (eventuelt) 
forbundet med de i punkt 1.1 og 3.1 
nævnte produktionsanlæg og med en 
opsamlingskapacitet på 100 000 ton/år 
eller derover.

Or. en

Begrundelse

Hermed skal der skabes overensstemmelse med teksten i forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 133
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – punkt 5 – underpunkt 5.2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hermed skal der skabes overensstemmelse med teksten i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 134
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – punkt 5 – underpunkt 5.2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Også projekter vedrørende lagring af CO2
i geologiske strukturer, der er omfattet af 
forordningen om et program til støtte for 
den økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på 
energiområdet, hører under dette punkt.

Lageranlæg til forskning og teknologisk 
udvikling er undtaget.

Lageranlæg til forskning og teknologisk 
udvikling er undtaget.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at også projekter vedrørende lagring af CO2 i geologiske strukturer, der er 
omfattet af forordningen om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet, hører under dette punkt.
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Ændringsforslag 135
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – punkt 5 – underpunkt 5.2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til disse projekter hører også 
investeringer i anvendelse af lageranlæg 
for naturgas og i systemer til styring og 
realtidsindsamling af data.

Lageranlæg til forskning og teknologisk 
udvikling er undtaget.

Lageranlæg til forskning og teknologisk 
udvikling er undtaget.

Or. ro

Begrundelse

Også investeringer i anvendelse af lageranlæg for naturgas og i systemer til styring og 
realtidsindsamling af data bør høre til disse projekter.

Ændringsforslag 136
Yannick Jadot

Forslag til forordning
Bilag – punkt 5 – underpunkt 5.2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lageranlæg til forskning og teknologisk 
udvikling er undtaget.

udgår

Or. en

Begrundelse

Projekter inden for forskning og udvikling bør ikke undtages, da det først og fremmest vil 
resultere i, at der ikke vil være oplysninger om opsamling og oplagring af CO2 til rådighed i 
de kommende 10-15 år. Direktivet om opsamling og lagring af CO2 gælder i princippet også 
for denne form for anlæg. 


