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Ändringsförslag 27
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 284,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 194.1,

Or. en

Motivering

Föreliggande direktiv bör baseras på den nya rättsliga grunden för energi, dvs. artikel 194.1 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom det tjänar det syfte som anges 
där. Det förfarande som ska tillämpas enligt denna nya bestämmelse är 
medbeslutandeförfarandet, vilket innebär att Europaparlamentet deltar fullt ut som 
medlagstiftare.

Ändringsförslag 28
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 284,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 194,

Or. en

Motivering

Lagstiftningens syfte är uppenbarligen att bidra till en gemensam energipolitik, och 
övervakningen av stora infrastrukturprojekt är en viktig förutsättning för att kunna fastställa 
denna politik. Följaktligen bör den rättsliga grunden vara det nya Lissabonfördragets 
bestämmelser om fastställandet av en sådan gemensam energipolitik (artikel 194).
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Ändringsförslag 29
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Införandet av en gemensam solidarisk
energipolitik som syftar till att säkra 
gemenskapens energiförsörjning, 
möjliggöra en övergång till ett högeffektivt 
och koldioxidsnålt energisystem och 
garantera solidariska energimarknader som 
grundas på rättvis konkurrens på den inre 
marknaden är mål som gemenskapen själv 
har satt upp.

Or. pl

Motivering

Det handlar inte bara om konkurrenskraftiga marknader, utan även om rättvis konkurrens på 
den inre marknaden, dvs. om en solidarisk energipolitik som grundar sig på effektiv teknik 
som garanterar låga utsläpp.

Ändringsförslag 30
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Energisparande och energieffektivitet är det kostnadseffektivaste sättet att minska 
koldioxidutsläppen i EU. År 2050 bör EU:s ekonomi vara baserad på förnybara energikällor.

Ändringsförslag 31
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En huvudinslag för en sådan politik är 
att skapa en övergripande bild av hur 
investeringarna i gemenskapens 
energiinfrastruktur utvecklas. Det skulle ge 
gemenskapen möjlighet att göra 
nödvändiga jämförelser och bedömningar 
och att vidta de åtgärder som behövs på 
grundval av korrekta siffror och analyser, 
exempelvis avseende den framtida 
jämvikten mellan tillgång och efterfrågan 
på energimarknaden.

(2) Ett huvudinslag för en sådan politik är 
att skapa en övergripande bild av hur 
investeringarna i gemenskapens 
energiinfrastruktur utvecklas. Det skulle ge 
gemenskapen möjlighet att göra 
nödvändiga jämförelser och bedömningar 
och att vidta de åtgärder som behövs på 
grundval av korrekta siffror och analyser, 
exempelvis avseende den framtida 
jämvikten mellan tillgång och efterfrågan 
på energimarknaden, efter ett fullständigt 
offentligt samråd där alla relevanta 
grupper och sammanslutningar 
involveras.

Or. en

Motivering

När kommissionen utarbetar EU-scenarier bör man låta fullt offentligt deltagande ingå i 
dessa.

Ändringsförslag 32
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Under senare år har energilandskapet 
inom och utanför EU förändrats radikalt, 

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

ofördelaktig riktning när det gäller 
försörjning, och investeringar i 
energiinfrastruktur har därmed blivit av 
stor vikt när det gäller att trygga en stabil
energiförsörjning inom EU, se till att den 
inre marknaden fungerar smidigt och på ett 
tillfredsställande sätt och genomföra den 
övergång till ett högeffektivt och
koldioxidsnålt energisystem som 
gemenskapen har påbörjat.

Or. pl

Motivering

Det måste betonas att de förändringar som energilandskapet har genomgått har varit 
ofördelaktiga, vilket har medfört störningar i den regelbundna energiförsörjningen på 
EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 33
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Energisparande och energieffektivitet är det kostnadseffektivaste sättet att minska 
koldioxidutsläppen i EU. 2050 bör EU:s ekonomi vara baserad på förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 34
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det nya energilandskapet förutsätter 
stora investeringar i all infrastruktur i alla 
energisektorer, men också utveckling av 
nya typer av infrastruktur, och spridning av 
ny teknik på marknaden. Avregleringen av 
energisektorn och den fortsatta 
integreringen av den inre marknaden ger de 
ekonomiska aktörerna en mer framträdande 
roll när det gäller investering, samtidigt 
som nya politiska krav som t.ex. mål för 
bränsleblandningen kommer att förändra 
medlemsstaternas politik när det gäller att 
främja ny och/eller modernare 
energiinfrastruktur.

(4) Det nya energilandskapet förutsätter 
stora investeringar i all infrastruktur, 
särskilt i förnybar energi och 
energieffektivitet, men också utveckling av 
nya typer av infrastruktur, och spridning av 
ny teknik på marknaden. Avregleringen av 
energisektorn och den fortsatta 
integreringen av den inre marknaden ger de 
ekonomiska aktörerna en mer framträdande 
roll när det gäller investering, samtidigt 
som nya politiska krav som t.ex. mål för 
bränsleblandningen kommer att förändra 
medlemsstaternas politik när det gäller att 
främja ny och/eller modernare 
energiinfrastruktur.

Or. en

Motivering

Energisparande och energieffektivitet är det kostnadseffektivaste sättet att minska 
koldioxidutsläppen i EU. 2050 bör EU:s ekonomi vara baserad på förnybara energikällor.

Ändringsförslag 35
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Därför bör medlemsstaterna alltid 
tänka på att minska energiförbrukningen 
i linje med EU:s 20-procentsmål för 
energieffektiviteten, då detta är det 
kostnadseffektivaste sättet att nå unionens 
mål för minskning av 
växthusgasutsläppen, samt förbättra och 
bygga vidare på existerande infrastruktur 
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innan man investerar i ny sådan. 
Investeringsprojekt i energiinfrastruktur 
bör vara helt i linje med målet för 2020 att 
minst 20 procent av energin ska komma 
från hållbara förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Förordningen bör ses som en del av den gällande gemenskapslagstiftningen avseende 
klimatet, och de scenarier som tas fram inom ramen för densamma bör överensstämma med 
de nuvarande EG-målen och bidra till att dessa uppfylls.

Ändringsförslag 36
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Med tanke på de nya politiska målen 
och marknadens utveckling bör 
investeringarna i gemenskapens 
energiinfrastruktur beaktas mer, inte minst 
om man vill kunna förutse problem, främja 
bästa praxis och införa större öppenhet och 
insyn i fråga om den framtida utvecklingen 
av gemenskapens energisystem.

(5) Med tanke på de energipolitiska målen 
och marknadens utveckling bör de 
prioriterade investeringarna i 
gemenskapens energiinfrastruktur beaktas 
mer, inte minst om man vill kunna förutse 
problem när det gäller en säker 
energiförsörjning, främja bästa praxis och 
införa större öppenhet och insyn i fråga om 
den framtida utvecklingen av 
gemenskapens inbördes sammanlänkade
energisystem.

Or. pl

Motivering

Man måste fastställa en prioritetsordning bland investeringarna i syfte att garantera 
försörjningstrygghet, bl.a. genom överföringar mellan medlemsstaternas system.
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Ändringsförslag 37
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Därför bör kommissionen, och inte 
minst dess observationsgrupp för 
energimarknaden, ha tillgång till korrekta 
uppgifter och korrekt information om 
investeringsprojekt, inbegripet projekt för 
avveckling, för de viktigaste delarna av 
gemenskapens energisystem.

(6) Därför bör kommissionen, och inte 
minst dess observationsgrupp för 
energimarknaden, i syfte att garantera 
investeringsprioriteringarna ha tillgång 
till korrekta uppgifter och korrekt 
information om aktuella och framtida
investeringsprojekt, inbegripet projekt för 
tillfällig eller permanent avveckling av 
delar av infrastrukturen, för de viktigaste 
delarna av gemenskapens energisystem.

Or. pl

Motivering

Investeringsprioriteringarna när det gäller den övervakade infrastrukturen måste även 
omfatta aktuella och framtida planer samt beakta tillfälliga eller permanenta avvecklingar.

Ändringsförslag 38
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Uppgifter och information om den 
förväntade utvecklingen av produktion, 
transport och lagringskapacitet, och om 
projekt inom olika energisektorer, är av 
intresse för gemenskapen. Det bör därför 
säkerställas att kommissionen får uppgifter 
om investeringsprojekt för vilka 
verksamheten redan har inletts eller enligt 
planerna ska inledas inom fem år och som 
syftar till att ta infrastruktur ur bruk inom 
tre år.

(7) Uppgifter och information om den 
förväntade utvecklingen av produktion, 
transport och lagringskapacitet, och om 
projekt inom olika energisektorer, är av 
intresse för gemenskapen. Det bör därför 
säkerställas att kommissionen får uppgifter 
om investeringsprojekt för vilka 
verksamheten redan har inletts eller enligt 
planerna ska inledas inom fem år och som 
syftar till att ta infrastruktur ur bruk inom 
tre år. För att klargöra i vilket stadium 
kommissionen bör underrättas om 
planerade investeringsprojekt bör denna 
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förordning endast omfatta sådana projekt 
som har godkänts av den behöriga 
instansen, d.v.s. sådana som har fått den 
auktorisation som krävs. 

Or. en

Ändringsförslag 39
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Uppgifter och information om den 
förväntade utvecklingen av produktion, 
transport och lagringskapacitet, och om 
projekt inom olika energisektorer, är av 
intresse för gemenskapen. Det bör därför 
säkerställas att kommissionen får uppgifter 
om investeringsprojekt för vilka 
verksamheten redan har inletts eller enligt 
planerna ska inledas inom fem år och som
syftar till att ta infrastruktur ur bruk inom 
tre år.

(7) Uppgifter och information om den 
förväntade utvecklingen av produktion, 
transport och lagringskapacitet, och om 
projekt inom olika energisektorer, är av 
intresse för gemenskapens framtida 
investeringar. Det bör därför skapas 
förutsättningar för att kommissionen, och 
inte minst dess observationsgrupp för 
marknaden, får uppgifter om planer och
investeringsprojekt för vilka verksamheten 
redan har inletts eller kommer att inledas 
inom fem år och om planer som syftar till 
att tillfälligt eller permanent ta hela eller 
delar av infrastrukturen ur bruk inom fem
år.

Or. pl

Motivering

Uppgifter om avveckling av hela eller delar av infrastrukturen inom loppet av fem i stället för 
tre år underlättar planeringen.
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Ändringsförslag 40
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) I detta syfte bör medlemsstaterna till 
kommissionen lämna uppgifter och 
information om investeringsprojekt i 
energiinfrastruktur som rör produktion, 
lagring och transport av olja, gas, kol, 
uppvärmning och kylning, inklusive 
fjärrvärme och fjärrkyla, förnybara 
drivmedel, el samt avskiljning, transport 
och lagring av koldioxid och som planeras 
eller håller på att genomföras inom deras 
territorium. De berörda företagen bör vara 
skyldiga att delge medlemsstaterna dessa 
uppgifter och denna information.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag klargörs och utvidgas förordningens räckvidd så att den täcker 
alla energikällor och hela kedjan av infrastruktur som hör samman med olika typer av 
energikällor.

Ändringsförslag 41
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) I detta syfte bör medlemsstaterna till 
kommissionen lämna uppgifter och 
information om investeringsprojekt som 
rör produktion, lagring och transport av 
olja, naturgas, el, biobränslen, kol och 
koldioxid och som planeras eller håller på 
att genomföras inom deras territorium. De 
berörda företagen bör vara skyldiga att 
delge medlemsstaten, eller 
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denna information. medlemsstaterna om det rör sig om 
gränsöverskridande nät, dessa uppgifter 
och denna information i syfte att göra det 
möjligt att kontrollera genomförandet av 
dessa projekt.

Or. pl

Motivering

Varför nämna gas och olja och samtidigt utelämna en annan viktig primär energikälla, 
nämligen kol? Även de projekt som uppgifter har lämnats om bör kontrolleras, särskilt i 
samband med förseningar. Först då kan transparensen förbättras.

Ändringsförslag 42
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I syfte att undvika orimliga 
administrativa bördor och för att minimera 
kostnaderna för medlemsstaterna och 
företagen, inte minst de små och 
medelstora företagen, bör denna förordning 
ge möjlighet att undanta medlemsstater och 
företag från rapporteringsskyldigheten om 
jämförbar information redan delges 
kommissionen inom ramen för 
sektorsspecifik EU-lagstiftning som 
antagits av Europeiska unionens 
institutioner och som syftar till att uppnå 
målen att skapa konkurrenskraftiga 
europeiska energimarknader, att göra 
EU:s energisystem hållbart och att trygga 
energiförsörjningen i EU.

(12) I syfte att undvika orimliga 
administrativa bördor och för att minimera 
kostnaderna för medlemsstaterna och 
företagen, inte minst de små och 
medelstora företagen, bör denna förordning 
ge möjlighet att undanta medlemsstater och 
företag från rapporteringsskyldigheten om 
jämförbar information redan delges 
kommissionen inom ramen för 
sektorsspecifik EU-lagstiftning som 
antagits av Europeiska unionens 
institutioner och som syftar till att uppnå 
målen att skapa konkurrenskraftiga 
europeiska energimarknader, att göra 
EU:s energisystem hållbart och att trygga 
energiförsörjningen i EU. Därför bör man 
undvika varje dubblering av de 
rapporteringskrav som anges i det tredje 
paketet om avreglering av 
energimarknaderna (direktiv 2009/72/EG, 
direktiv 2009/73/EG, 
förordning (EG) nr 713/2009, 
förordning (EG) nr 714/2009 och 
förordning (EG) nr 715/2009).
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Or. en

Ändringsförslag 43
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna, den enhet som 
uppgiften delegerats till eller i 
förekommande fall de organ som
ansvarar för EU:s specifika 
investeringsplaner för energisektorn bör 
säkerställa att de uppgifter och den 
information som lämnas till 
kommissionen är av hög kvalitet, 
relevanta, korrekta, klara, aktuella och 
samstämmiga, samtidigt som kommersiellt 
känsliga uppgifter och kommersiellt 
känslig information behandlas på ett 
konfidentiellt sätt.

Or. en

Motivering

För att garantera samstämdhet med artikel 6 är det nödvändigt att lägga till ett skäl som 
hänvisar till ansvaret hos medlemsstaterna och den enhet som uppgiften delegerats till eller i 
förekommande fall de organ som ansvarar för EU:s specifika investeringsplaner för 
energisektorn att säkerställa att de uppgifter som lämnas är av hög kvalitet och relevanta,
samtidigt som kommersiellt känsliga uppgifter och kommersiellt känslig information 
behandlas på ett konfidentiellt sätt.

Ändringsförslag 44
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Kommissionen, och i synnerhet dess 
observationsgrupp för energimarknaden, 

(15) Kommissionen, och i synnerhet dess 
observationsgrupp för energimarknaden, 
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bör regelbundet tillhandahålla en 
sektorsövergripande analys av den 
strukturella utvecklingen av och 
framtidsutsikterna för gemenskapens 
energisystem, och i förekommande fall en 
mer detaljerad analys av vissa aspekter av 
detta energisystem. En sådan analys bör 
särskilt möjliggöra identifiering av möjliga 
luckor i infrastruktur och investeringar, i 
syfte att på lång sikt uppnå en jämvikt 
mellan tillgång och efterfrågan på energi.

bör regelbundet tillhandahålla en 
sektorsövergripande analys av den 
strukturella utvecklingen av och 
framtidsutsikterna för gemenskapens 
energisystem, och i förekommande fall en 
mer detaljerad analys av vissa aspekter av 
detta energisystem. En sådan analys bör 
komplettera nationella åtgärder, utveckla 
den regionala dimensionen och särskilt 
möjliggöra en tryggare energiförsörjning 
genom att identifiera möjliga luckor i 
infrastruktur och investeringar och risker i 
samband därmed, i syfte att på lång sikt 
uppnå en jämvikt mellan tillgång och 
efterfrågan på energi.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Små och medelstora företag ska 
kunna dra nytta av den övervakning av 
och rapportering om 
energiinvesteringsprojekt som föreskrivs i 
denna förordning och genom vilken 
insamlade uppgifter ska göras allmänt 
tillgängliga och på längre sikt bidra till 
nya och bättre samordnade 
investeringstrender.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen kan bistås av experter 
från medlemsstaterna eller andra 
kvalificerade experter i syfte att utveckla 
gemensamma synsätt och bidra till 
öppenhet och insyn i fråga om framtida 
utvecklingar av särskilt intresse för nya 
aktörer på marknaden.

(16) Kommissionen kan bistås av experter 
från medlemsstaterna eller andra 
kvalificerade experter i syfte att utveckla 
gemensamma synsätt avseende potentiella 
brister i infrastrukturen och de risker 
dessa för med sig, och bidra till öppenhet 
och insyn i fråga om framtida utvecklingar 
av särskilt intresse för nya aktörer på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 47
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Med tanke på rapporteringsreglerna 
för investeringsprojekt bör kommissionen 
ge medlemsstaterna en analys av vilka 
åtgärder som krävs för att minska 
riskerna för under- eller felinvesteringar. 

Or. en

Ändringsförslag 48
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 1. Genom denna förordning inrättas 
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gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom olje-, gas-, el- och
biobränslesektorerna och om 
investeringsprojekt som avser koldioxid 
som produceras i dessa sektorer.

gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom sektorerna olja, 
gas, kol, förnybara bränslen för 
transporter, uppvärmning och kylning, 
inklusive fjärrvärme och fjärrkyla, el- och
energibärare, särskilt väte samt 
energilagring, och om investeringsprojekt 
som avser koldioxid som produceras i 
dessa sektorer.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag klargörs och utvidgas förordningens räckvidd så att den täcker 
alla energikällor och hela kedjan av infrastruktur som hör samman med olika typer av 
energikällor.

Ändringsförslag 49
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom olje-, gas-, el-
och biobränslesektorerna och om
investeringsprojekt som avser koldioxid 
som produceras i dessa sektorer.

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter avseende
projekt för investeringar i olja, gas, kol, 
biobränsle och kärnbränsle samt i 
elenergi som bygger på dessa energikällor
och avseende investeringsprojekt som 
avser avskiljning och utnyttjande av
koldioxid som produceras i dessa sektorer 
per producerad energienhet.

Or. pl

Motivering

I den ursprungliga versionen talar man bl.a. om biobränslen, men utesluter sådana 
energikällor som kol och kärnbränsle.
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Ändringsförslag 50
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom olje-, gas-, el- och 
biobränslesektorerna och om 
investeringsprojekt som avser koldioxid 
som produceras i dessa sektorer.

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur som genomförs inom 
Europeiska unionen eller av EU-företag i 
tredjeländer inom olje-, gas-, el- och 
biobränslesektorerna och om 
investeringsprojekt som avser koldioxid 
som produceras i dessa sektorer.

Or. ro

Motivering

Klargörande.

Ändringsförslag 51
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom olje-, gas-, el- och 
biobränslesektorerna och om 
investeringsprojekt som avser koldioxid 
som produceras i dessa sektorer.

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom olje-, gas-, el- och 
biobränslesektorerna och om 
investeringsprojekt som avser avskiljning 
och lagring av koldioxid som produceras i 
dessa sektorer.

Or. en
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Motivering

Clarification.

Ändringsförslag 52
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska vara tillämplig på 
de typer av investeringsprojekt som 
förtecknas i bilagan för vilka verksamheten 
redan har inletts eller enligt planerna ska 
inledas inom fem år, eller som ska tas ur 
bruk inom tre år.

2. Denna förordning ska vara tillämplig på 
de typer av investeringsprojekt som 
förtecknas i bilagan för vilka verksamheten 
redan har inletts eller enligt planerna ska 
inledas inom tio år, eller som ska tas ur 
bruk inom fem år.

Or. en

Motivering

För att kunna genomföra relevanta studier och utarbeta relevanta scenarier är det viktigt att 
utvidga förordningens räckvidd till att omfatta projekt på längre sikt.

Ändringsförslag 53
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska vara tillämplig på 
de typer av investeringsprojekt som 
förtecknas i bilagan för vilka verksamheten 
redan har inletts eller enligt planerna ska 
inledas inom fem år, eller som ska tas ur 
bruk inom tre år.

2. Denna förordning ska vara tillämplig på 
de typer av investeringsprojekt som 
förtecknas i bilagan för vilka verksamheten 
redan har inletts eller enligt planerna ska 
inledas inom fem år, eller som ska tas ur 
bruk inom fem år.

Or. pl
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Motivering

Uppgifter om avveckling av hela infrastrukturenheter eller delar därav inom loppet av fem i 
stället för tre år underlättar planeringen.

Ändringsförslag 54
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Infrastruktur: alla slag av anläggningar 
och delanläggningar som används inom 
produktion, transport och lagring av energi 
eller koldioxid.

(1) Infrastruktur: alla slag av anläggningar 
och delanläggningar som används inom 
produktion, transport och lagring av energi 
och respektive energikällor, eller 
koldioxid.

Or. pl

Motivering

Energi kan lagras i fysisk form, dvs. som värmeenergi, elenergi eller potentiell energi (t.ex. 
vatten), men också kemiskt, i form av de ämnen som ingår i energikällorna såsom kolväten, 
kol, väte m.m.

Ändringsförslag 55
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) avveckla befintlig infrastruktur. c) tillfälligt eller permanent avveckla hela 
eller delar av den befintliga
infrastrukturen.

Or. pl

Motivering

Befintlig infrastruktur kan avvecklas permanent eller tillfälligt till följd av underhållsarbeten 
eller avsiktliga driftsstopp. 
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Ändringsförslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) sanering och ianspråktagande av 
systemen för överföring av naturgas och 
olja via rörledningar, inrättande av 
system för styrning och realtidsinsamling 
av uppgifter, införande och 
genomförande av system för en säkrare 
naturgasförsörjning.

Or. ro

Motivering

Inom ramen för definitionen av ”investeringsprojekt” är det viktigt att ta med sanering och 
ianspråktagande av systemen för överföring av naturgas och olja via rörledningar, inrättande 
av system för styrning och realtidsinsamling av uppgifter samt införande och genomförande 
av system för en säkrare naturgasförsörjning.

Ändringsförslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) utveckla nya former för 
sammankoppling mellan 
energiöverföringssystemen i 
Europeiska unionen och i angränsande 
länder.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att även ta med sammankopplingen mellan energiöverföringssystemen i EU och 
i angränsande länder.
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Ändringsförslag 58
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Planerade investeringsprojekt:
investeringsprojekt innan uppförandet 
påbörjas och kapitalkostnader uppstått 
eller innan avvecklingen har verkställts, 
däribland investeringsprojekt vars 
huvuddrag (läge, entreprenör, företag, 
tekniska funktioner osv.) helt eller delvis 
kan bli föremål för ytterligare översyn 
eller slutgiltigt tillstånd.

(3) Planerade investeringsprojekt: 
investeringsprojekt som har fått all 
auktorisation och alla tillstånd som krävs.

Or. en

Motivering

Vissa projekt kanske aldrig kommer längre än det första planeringsstadiet och /eller får 
problem i ett senare skede med att få de tillstånd som krävs, och sålunda kommer 
investeringen aldrig till stånd. Alltså bör kommissionen beakta endast de projekt som har fått 
all auktorisation och alla tillstånd som krävs.

Ändringsförslag 59
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Planerade investeringsprojekt:
investeringsprojekt innan uppförandet 
påbörjas och kapitalkostnader uppstått eller 
innan avvecklingen har verkställts, 
däribland investeringsprojekt vars 
huvuddrag (läge, entreprenör, företag, 
tekniska funktioner osv.) helt eller delvis 
kan bli föremål för ytterligare översyn eller 
slutgiltigt tillstånd.

(3) Planerade investeringsprojekt: 
investeringsprojekt innan uppförandet 
påbörjas och kapitalkostnader uppstått eller 
innan avvecklingen har verkställts, 
däribland investeringsprojekt vars 
huvuddrag (läge, entreprenör, företag, vissa 
grundläggande tekniska och driftsmässiga
funktioner, såvida det inte rör sig om 
affärshemligheter, osv.) helt eller delvis 
kan bli föremål för ytterligare översyn eller 
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slutgiltigt tillstånd.

Or. pl

Motivering

Driftsmässiga funktioner omfattar i allmänhet inte affärshemligheter. Endast vissa utvalda 
tekniska uppgifter utgör sådana affärshemligheter.

Ändringsförslag 60
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Produktion: elproduktion och
bränslebearbetning, däribland biobränslen.

(6) Produktion: framställning av olja, gas 
och kol eller elproduktion, inklusive 
kraftvärme eller värmeproduktion, 
inklusive uppvärmning och kylning eller 
bränslebearbetning, däribland biobränslen.

Or. en

Motivering

Definitionen bör förtydligas för att återspegla förordningens räckvidd och motsvara termens 
användning i bilagan.

Ändringsförslag 61
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Energisystem: slutet system för 
energiproduktion samt för överföring, 
distribution och förbrukning av energi i 
en medlemsstat eller region.

Or. pl
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Motivering

Det rör sig om ett slutet nationellt energisystem utan möjlighet att överföra energi över 
gränserna.

Ändringsförslag 62
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Avskiljning: den process varigenom 
koldioxid avskiljs från 
industrianläggningar för att lagras. 

Or. en

Motivering

Definition i linje med direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009.

Ändringsförslag 63
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Transport: överföring av energikällor, 
produkter eller koldioxid, via ett nät, 
framför allt

(7) Transport: överföring av el, gas, 
flytande bränslen eller koldioxid, via ett 
nät, framför allt

a) via rörledningar, andra än tidigare led i 
rörledningsnätet och andra än den del av 
rörledningarna som i första hand används 
för lokal distribution,

a) via rörledningar, andra än tidigare led i 
rörledningsnätet och andra än den del av 
rörledningarna som i första hand används 
för lokal distribution,

b) genom extra hög spänning och 
sammanlänkade högspänningssystem och 
andra system än de som i första hand 
används för lokal distribution.

b) genom extra hög spänning och 
sammanlänkade högspänningssystem och 
andra system än de som i första hand 
används för lokal distribution. 

Or. pl
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Motivering

Transport omfattar inte bara energikällor – gas, flytande och till och med fasta bränslen –
utan även el.

Ändringsförslag 64
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Sammanlänkning: 
gränsöverskridande koppling mellan 
elöverföringsnät nät eller rörledningar för 
transport av gasformiga eller flytande 
kolväten och produkter som framställts 
genom avgasning av kol eller omvandling 
av kol till gas- eller vätskeform, med 
möjlighet till omvänt flöde.

Or. pl

Motivering

Sammanlänkningar innebär anläggningar som möjliggör en koppling mellan och därmed 
öppnandet av tidigare slutna energisystem.

Ändringsförslag 65
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) genom ledningar för fjärrvärme och 
fjärrkyla.

Or. en
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Motivering

I förslaget till förordning saknas fjärrvärme och fjärrkyla under rubriken ”Transport”. Även 
om ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla är av lokal natur bör investeringar i dessa nät 
nämnas eftersom de fördelar näten ger kommer hela EU tillgodo i termer av 
leveranssäkerhet, förbättrad energieffektivitet och utsläppsminskningar. Dessutom är 
investeringskostnaderna det största hindret för mer fjärrvärme och fjärrkyla i Europa trots att 
man, tack vare användningen av värmecirkulation, genom infrastrukturkostnaderna slipper 
kostnaderna för bränsle. 

Ändringsförslag 66
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Lagringsanläggning: system med 
slutna lagringstankar eller en avgränsad 
geologisk plats som utgör ett slutet 
lagringsrum.

Or. pl

Motivering

En lagringsanläggning utgör också en del av infrastrukturen.

Ändringsförslag 67
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Lagring: permanent eller tillfällig 
förvaring av energikällor eller koldioxid i 
infrastruktur ovan eller under mark eller i 
geologiska områden.

(8) Lagring: permanent eller tillfällig 
lagring av värmeenergi, elenergi eller 
deras underliggande energikällor och
koldioxid i infrastruktur ovan eller under 
mark eller i geologiska områden. 

Or. pl
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Motivering

Genom den nya definitionen vidgas begreppet lagring av energi och energikällor.

Ändringsförslag 68
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Lagring: permanent eller tillfällig 
förvaring av energikällor eller koldioxid i 
infrastruktur ovan eller under mark eller i 
geologiska områden.

(8) Lagring: permanent eller tillfällig 
förvaring av energikällor eller koldioxid i 
infrastruktur ovan eller under mark eller i 
geologiska områden eller permanent och 
miljömässigt säker inneslutning av 
koldioxid i underjordiska geologiska 
formationer.

Or. en

Motivering

Definitionen av lagring av koldioxid bör vara i linje med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april om geologisk lagring av koldioxid och ändring av 
rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006.

Ändringsförslag 69
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Primära energikällor som olja, naturgas 
eller kol, eller omvandlade energikällor 
som elektricitet.

a) Primära energikällor som olja, naturgas,
kol eller kärnbränsle, eller omvandlade 
energikällor som elektricitet.

Or. pl
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Motivering

Även kärnbränsle är en primär energikälla.

Ändringsförslag 70
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förnybara energikällor, däribland 
vattenkraft, biomassa, vindkraft, solenergi, 
vågkraft och jordvärme.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 71
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kärnteknisk anläggning:
a) anrikningsanläggning, anläggning för 
tillverkning av kärnbränsle, 
kärnkraftverk, upparbetningsanläggning, 
forskningsreaktor, anläggning för 
förvaring av använt bränsle och
b) anläggning för förvaring av radioaktivt 
avfall som finns på samma plats och är 
direkt kopplat till kärntekniska 
anläggningar enligt punkt a.

Or. en
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Motivering

Förordningen bör omfatta hela den infrastrukturkedja som hänför sig till kärnenergin. 
Definitionen har kopierats från rådets direktiv 2009/71/Euratom. Definitionen har kopierats 
exakt från rådets direktiv 2009/71/Euratom (artikel 3.1).

Ändringsförslag 72
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Sammanställda uppgifter: uppgifter 
som sammanställts på nationell eller 
regional nivå. Om sammanställning på 
nationell nivå skulle avslöja kommersiellt 
känsliga uppgifter om ett specifikt företag 
får sammanställning på regional nivå 
göras. Kommissionen ska besluta om 
lämplig regional nivå efter ett gemensamt 
förslag från de berörda medlemsstaterna 
eller de enheter som uppgiften delegerats 
till. 

Or. en

Motivering

Sammanställning på nationell nivå skulle inte vara tillräckligt i vissa medlemsstater, då
endast ett företag skulle omfattas av denna förordning. Därför bör förordningen ge möjlighet 
till sammanställningar av uppgifter även på regional nivå. Men för att inte ge företag 
möjlighet att själva bestämma på vilken nivå som uppgifterna ska sammanställas, ska 
kommissionen besluta om lämplig regional nivå efter ett gemensamt förslag från de berörda 
medlemsstaterna eller de enheter som uppgiften delegerats till.
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Ändringsförslag 73
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Särskilt organ: ett organ som 
genom den sektorsspecifika 
gemenskapslagstiftningen på 
energiområdet fått i uppgift att förbereda 
och anta gemenskapsomfattande fleråriga 
utvecklingsplaner för nätet och planer för 
investeringar i energiinfrastruktur, t.ex. 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el, i enlighet 
med artikel 4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 714/2009 av 
den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel1

samt Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas i enlighet med artikel 4 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2009 av 
den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten2. 
_______________________________________

1 EUT L 211, 14.8.2009, s. 15.
2 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning hänvisar upprepade gånger till sådana särskilda organ (se t.ex. 
artikel 3.2) Det måste förtydligas att denna bestämmelse syftar direkt på de TSO-organ som 
ingår i det tredje paketet om avreglering av energimarknaderna som antogs under 
våren/sommaren 2009. Entso-E och Entso-G bör alltså omnämnas särskilt någonstans. Bästa 
och enklaste sättet är att ta upp dem under definitionerna och där göra de förtydliganden som 
behövs för hela förordningen.
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Ändringsförslag 74
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Fjärrvärme eller fjärrkyla: 
distribution av värmeenergi i form av 
ånga, hetvatten eller kylda vätskor från en 
central produktionskälla, via ett nät, till 
ett flertal byggnader eller anläggningar i 
syfte att värma eller kyla ner utrymmen 
eller processer.

Or. en

Motivering

I förordningen bör fjärrvärmeproduktion, kraftvärme samt fjärrvärme och fjärrkyla nämnas 
särskilt. De flesta av de alternativ som nämns under ”el” är som effektivast när de alstrar 
värme eller både värme och el. Definitionen har kopierats ordagrant från 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (artikel 2 g)

Ändringsförslag 75
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att insamlingen och rapporteringen 
av uppgifter ska bli rimlig ska den 
medlemsstat eller den enhet som uppgiften 
delegerats till samla in alla uppgifter och 
all information som specificeras i denna
förordning från början av 2010 och därefter 
vartannat år.

1. För att insamlingen och rapporteringen 
av uppgifter ska bli rimlig ska den 
medlemsstat eller den enhet som uppgiften 
delegerats till samla in alla uppgifter och 
all information som specificeras i denna 
förordning från början av 2011 och därefter 
vartannat år.

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen kommer att antas först 2010 är det orealistiskt att begära rapportering 
fr.o.m. 2010. När det gäller rapporteringen från de särskilda organen enligt punkt 2 b, är det 
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omöjligt att de gemenskapsomfattande tioåriga utvecklingsplaner för nätet som ska antas av 
Entso-E and Entso-G kommer att finnas tillgängliga 2010 eftersom deras respektive 
förordningar inte träder i kraft förrän den 3 mars 2011.

Ändringsförslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att insamlingen och rapporteringen 
av uppgifter ska bli rimlig ska den 
medlemsstat eller den enhet som uppgiften 
delegerats till samla in alla uppgifter och 
all information som specificeras i denna 
förordning från början av 2010 och därefter 
vartannat år.

1. För att insamlingen och rapporteringen 
av uppgifter ska bli rimlig ska den 
medlemsstat eller den enhet som uppgiften 
delegerats till samla in alla uppgifter och 
all information som specificeras i denna 
förordning från början av 2011 och därefter 
vartannat år.

Or. ro

Motivering

Syftet är att skapa det tidsutrymme som krävs för antagande och offentliggörande samt för de 
åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att respektera bestämmelserna i förordningen.

Ändringsförslag 77
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanställda uppgifter och relevant 
projektinformation ska rapporteras till 
kommissionen 2010, som är det första 
rapporteringsåret, och därefter vartannat år.

Sammanställda uppgifter och relevant 
projektinformation ska rapporteras till 
kommissionen 2011, som är det första 
rapporteringsåret, och därefter vartannat år.

Or. en

Motivering

Eftersom förordningen kommer att antas först 2010 är det orealistiskt att begära rapportering 
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fr.o.m. 2010. När det gäller rapporteringen från de särskilda organen enligt punkt 2 b, är det 
omöjligt att de gemenskapsomfattande tioåriga utvecklingsplaner för nätet som ska antas av 
Entso-E and Entso-G kommer att finnas tillgängliga 2010 eftersom deras respektive 
förordningar inte träder i kraft förrän den 3 mars 2011.

Ändringsförslag 78
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanställda uppgifter och relevant 
projektinformation ska rapporteras till 
kommissionen 2010, som är det första 
rapporteringsåret, och därefter vartannat år.

Sammanställda uppgifter och relevant 
projektinformation ska rapporteras till 
kommissionen 2011, som är det första 
rapporteringsåret, och därefter vartannat år.

Or. ro

Motivering

Med hänsyn till arbetet med att samla in och rapportera uppgifter och till att 
sammanställningen av uppgifter börjar 2010 är det viktigt att rapporteringen kan ske efter att 
en tillräcklig tidsfrist har säkerställts för att genomföra arbetet enligt punkt 1. Mot denna 
bakgrund framstår 2011 som en rimlig tidsfrist för den första rapporten.

Ändringsförslag 79
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska undvika 
dubbelarbete i samband med 
uppgiftsinsamling och minimera 
kostnaderna för företagen.

2. Medlemsstaterna ska undvika 
dubbelarbete i samband med 
uppgiftsinsamling som redan krävs enligt 
gällande gemenskapslagstiftning och 
minimera kostnaderna för företagen.

Or. en
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Motivering

Man måste framhäva syftet att undvika dubbel rapportering och onödiga administrativa 
bördor.

Ändringsförslag 80
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Läge, namn, typ och väsentliga 
egenskaper avseende infrastruktur eller 
kapacitet som befinner sig på 
planeringsstadiet eller är under 
uppförande.

(a) Planerad kapacitet eller kapacitet 
under uppförande för produktion, 
överföring eller lagring med uppgifter om 
vilken kapacitet som befinner sig i 
planeringsstadiet och vilken som befinner 
sig i uppförandestadiet.

Or. pl

Motivering

För att kunna bedöma energisäkerheten är det viktigt att skilja mellan de investeringar som 
kan betraktas som ”säkra” och som på kort sikt kommer att bidra till att höja 
energisäkerheten, och de investeringar som fortfarande befinner sig på planeringsstadiet. När 
det gäller energiproduktionen kan beslutsprocessen ses som en trolig källa till osäkerhet, 
medan det vid överföringen av energi är komplicerade förfaranden för tillståndsgivning som 
ligger bakom denna osäkerhet.

Ändringsförslag 81
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Finansieringen i detalj; särskilt de 
beräknade beloppen och 
finansieringskällorna, inklusive andelen 
offentlig finansiering i 
investeringsprojekten.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att uppgifter lämnas om de planerade källorna för finansiering av 
energiinfrastrukturen, särskilt belopp och andelen EU-finansiering och 
medlemsstatsfinansiering i projekten, för att kunna göra skattningar och styra den offentliga 
finansieringen.

Ändringsförslag 82
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Datum då de nödvändiga 
byggnadstillstånden och andra 
nödvändiga tillstånd gavs.

Or. en

Motivering

Som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreslog i sitt yttrande (TEN/411) bör 
denna förordning också syfta till att analysera hur de anmälda projekten i håller tidsplanen.

Ändringsförslag 83
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utrustning med system för avskiljning 
av koldioxid och ombyggnadsmekanismer.

(e) Teknik av intresse för 
försörjningstryggheten, däribland 
systemövergripande omvänt flöde, 
bränslebyteskapacitet eller annan relevant 
utrustning.

Or. pl
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Motivering

Transporten måste omfatta hela EU.

Ändringsförslag 84
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Den tid som infrastrukturen måste tas 
ur bruk vid en modernisering.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förvarna om avstängningen av utrustning och dess 
konsekvenser vid stora investeringar.

Ändringsförslag 85
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. All rapportering i enlighet med artikel 3 
ska omfatta uppgift om den installerade 
kapacitetens volym i början av det aktuella 
rapporteringsåret.

3. All rapportering i enlighet med artikel 3 
ska omfatta uppgift om den installerade 
produktions-, transport- och 
lagringskapacitetens volym i början av det 
aktuella rapporteringsåret.

Or. pl

Motivering

Klargörande.
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Ändringsförslag 86
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. All rapportering i enlighet med artikel 3 
ska omfatta uppgift om den installerade 
kapacitetens volym i början av det aktuella 
rapporteringsåret.

3. All rapportering i enlighet med artikel 3 
ska omfatta uppgift om hur stor del av den 
installerade kapacitetens volym som finns 
på plats i början av det aktuella 
rapporteringsåret.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande.

Ändringsförslag 87
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna, den enhet som 
uppgiften delegerats till eller i 
förekommande fall de organ som ansvarar 
för EU:s specifika investeringsplaner för 
energisektorn ska säkerställa att de 
uppgifter och den information som lämnas 
till kommissionen är av hög kvalitet, 
relevanta, korrekta, klara, aktuella och 
samstämmiga.

1. Medlemsstaterna, den enhet som 
uppgiften delegerats till eller i 
förekommande fall de organ som ansvarar 
för EU:s specifika investeringsplaner för 
energisektorn ska säkerställa att de 
uppgifter och den information som lämnas 
till kommissionen är av hög kvalitet, 
relevanta, korrekta, klara, aktuella och 
samstämmiga, och särskilt att 
investeringarna i energiinfrastruktur är 
fullt förenliga med deras nationella mål 
för energi från hållbara och förnybara 
källor samt deras nationella 
handlingsplaner för förnybar energi.

Or. en
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Motivering

Uppgifter som lämnas i enlighet med den föreliggande förordningen ska utnyttjas tillsammans 
och som ett komplement till det som föreskrivs i de nationella handlingsplanerna för förnybar 
energi, och bör vara fullt förenliga med dessa, för att man ska kunna nå gemenskapsmålet för 
förnybar energi. Se också ändringsförslaget avseende artikel 10.1.

Ändringsförslag 88
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna, den enhet som 
uppgiften delegerats till eller i 
förekommande fall de organ som ansvarar 
för EU:s specifika investeringsplaner för 
energisektorn ska säkerställa att de 
uppgifter och den information som lämnas 
till kommissionen är av hög kvalitet, 
relevanta, korrekta, klara, aktuella och 
samstämmiga.

1. Medlemsstaterna, den enhet som 
uppgiften delegerats till eller i 
förekommande fall de särskilda organ som 
ansvarar för EU:s specifika 
investeringsplaner för energisektorn ska 
säkerställa att de uppgifter och den 
information som lämnas till kommissionen 
är av hög kvalitet, relevanta, korrekta, 
klara, aktuella och samstämmiga.

Or. en

Motivering

Detta är en konsekvens av den nya definitionen i artikel 2.10 a där det förtydligas att Entso-E 
och Entso-G är sådana ”särskilda organ”.

Ändringsförslag 89
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller organ som har ansvar för 
energispecifika investeringsplaner ska de 
uppgifter och den information som lämnas 
åtföljas av relevanta kommentarer från 
medlemsstaterna om kvaliteten på de 

När det gäller organ som har ansvar för 
energispecifika investeringsplaner ska de 
uppgifter och den information som lämnas 
åtföljas av relevanta kommentarer från 
medlemsstaterna om kvaliteten på och 
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uppgifter och den information som samlats 
in.

relevansen av de uppgifter och den 
information som samlats in.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna, den enhet som uppgiften delegerats till eller i tillämpliga fall de organ som 
har ansvar för de energispecifika investeringsplanerna måste garantera inte bara kvaliteten 
på utan också relevansen av de uppgifter som tillhandahålls.

Ändringsförslag 90
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller organ som har ansvar för 
energispecifika investeringsplaner ska de 
uppgifter och den information som lämnas 
åtföljas av relevanta kommentarer från 
medlemsstaterna om kvaliteten på de 
uppgifter och den information som samlats 
in.

När det gäller särskilda organ som har 
ansvar för energispecifika 
investeringsplaner ska de uppgifter och den 
information som lämnas åtföljas av 
relevanta kommentarer från 
medlemsstaterna om kvaliteten på de 
uppgifter och den information som samlats 
in.

Or. en

Motivering

Detta är en konsekvens av den nya definitionen i artikel 2.10 a där det förtydligas att Entso-E 
och Entso-G är sådana ”särskilda organ”.

Ändringsförslag 91
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får offentliggöra 
uppgifter och information som lämnats i 

2. Kommissionen ska offentliggöra 
uppgifter och information som lämnats i 



AM\798540SV.doc 39/63 PE430.916v01-00

SV

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

enlighet med denna förordning, framför allt 
när det gäller analyser av det slag som 
avses i artikel 10.3. Kommissionen ska 
dessutom se till att miljöinformationen 
görs tillgänglig i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av 
den 6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ1.

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

Medlemsstater eller den enhet som 
uppgiften delegerats till ska behandla 
kommersiellt känsliga uppgifter och 
kommersiellt känslig information på ett 
konfidentiellt sätt, i enlighet med 
bestämmelserna i
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG av den 
28 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation1.
________________________
1 EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.
2 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att samordna bestämmelserna i förordningen med 
Århuskonventionen och de relevanta tillämpningsinstrumenten på gemenskaps- och 
medlemsstatsnivå, nämligen Århusförordningen och direktivet om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation.

Ändringsförslag 92
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

medlemsstaternas samtycke offentliggöra 
uppgifter och information som lämnats i 
enlighet med denna förordning, framför allt 
när det gäller analyser av det slag som 
avses i artikel 10.3, förutsatt att uppgifterna 
och informationen offentliggörs i 
sammanställd form så att inga detaljer om 
enskilda företag avslöjas samt att 
sammanställningen omöjliggör slutsatser 
om företagen, särskilt då det i 
medlemsstaten ifråga bara finns ett 
sådant företag.

Or. pl

Motivering

Det räcker inte alltid att sammanställa tekniska uppgifter för att bevara affärshemligheter, 
särskilt då det i medlemsstaten ifråga bara finns ett företag av en viss typ.

Ändringsförslag 93
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

För företag som är börsnoterade eller huvudsakligen offentligägda är dessa uppgifter 
offentliga och konfidentialitet är överflödigt. Detta ändringsförslag syftar till en bättre 
transparens för de berörda parterna. 
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Ändringsförslag 94
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Offentliggörandet av sammanställda uppgifter får inte leda till en situation med 
konkurrensnackdelar som kan uppstå i små länder med endast en eller några få aktörer. En 
lösning är att göra en regional avidentifiering av uppgifterna.Det är viktigt att 
avidentifieringen görs explicit i texten.

Ändringsförslag 95
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ansvara för utveckling, 
hantering och underhåll av samt värdskap 
för de IT-resurser som krävs för att ta 
emot, lagra och genomföra all behandling 
av uppgifter och information som lämnas 
till kommissionen i enlighet med denna 
förordning.

Kommissionen ska ansvara för utveckling, 
hantering och underhåll av samt värdskap 
för de IT-resurser avsedda för planering
som krävs för att ta emot, lagra och 
genomföra all behandling av uppgifter och 
information avseende energiinfrastruktur
som lämnas till kommissionen i enlighet 
med denna förordning.

Or. pl
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Motivering

Man måste ange vad syftet med uppgiftsbehandlingen är.

Ändringsförslag 96
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska på grundval av de 
uppgifter och den information som lämnats 
och, i förekommande fall andra datakällor 
– däribland uppgifter som kommissionen 
köpt – minst vartannat år tillhandahålla en 
sektorsövergripande analys av den 
strukturella utvecklingen och 
framtidsutsikterna för EU:s energisystem, 
framför allt med avseende på:

1. Kommissionen ska på grundval av de 
uppgifter och den information som lämnats 
och, i förekommande fall andra datakällor 
– däribland de nationella 
handlingsplanerna för förnybar energi, 
och i synnerhet alla uppgifter om 
decentraliserade förnybara energikällor 
som faller under de kapacitetsmått som 
anges i bilagan samt uppgifter som 
kommissionen köpt – minst vartannat år 
tillhandahålla en sektorsövergripande 
analys av den strukturella utvecklingen och 
framtidsutsikterna för EU:s energisystem, 
framför allt med avseende på:

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen bör vid utarbetandet av sina scenarier också ta hänsyn till den 
decentraliserade produktion av förnybar energi som faller utanför förordningens räckvidd 
men som ingår i de nationella handlingsplanerna för förnybar energi. Eventuell 
överproduktion av energi bör också beaktas och tas upp i kommissionens scenarier. Se också 
ändringsförslaget avseende artikel 6.2.
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Ändringsförslag 97
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Identifiering av potentiella framtida 
luckor i efterfrågan och tillgången på 
energi.

(a) Identifiering av potentiella framtida 
luckor och eventuell ytterligare efterfrågan 
och tillgång på energi, inklusive 
överskottsvärme från industrier och 
elproduktion som används i näten för 
fjärrvärme och fjärrkyla.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen bör vid utarbetandet av sina scenarier också ta hänsyn till den 
decentraliserade produktion av förnybar energi som faller utanför förordningens räckvidd 
men som ingår i de nationella handlingsplanerna för förnybar energi. Eventuell 
överproduktion av energi bör också beaktas och tas upp i kommissionens scenarier. Se också 
ändringsförslaget avseende artikel 6.2.

Ändringsförslag 98
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Upptäckt av de risker som ett alltför 
stort beroende av en viss 
energiinfrastruktur innebär.

Or. fr
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Ändringsförslag 99
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Övervakning av investeringsprojekt 
utanför EU.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen avseende punkterna 2.1 och 3.2 i bilagan.

Ändringsförslag 100
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Analys av utvecklingen av 
investeringsprojekten från det datum då 
byggnadstillstånd och andra tillstånd 
gavs.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att analysera vad som hände med projektet efter att byggnadstillstånd gavs, 
särskilt hur lång tid det tog innan infrastrukturen togs i bruk.
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Ändringsförslag 101
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Kontroll av hur medlemsstaterna 
respekterar ingångna åtaganden, särskilt 
när det gäller förnybara energikällor.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Analys av hur näten åldras och 
behoven av investeringar. 

Or. fr

Ändringsförslag 103
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid genomförandet av 
de analyser som avses i punkt 1 se till att 
de projekt som befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede utvärderas på grundval 
av sannolikheten att de fullföljs.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att analyserna inte ger en snedvriden bild av läget.

Ändringsförslag 104
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan vid förberedelse av 
de analyser som avses under punkt 1 bistås 
av experter från medlemsstaterna och andra 
experter med särskild sakkunskap inom det 
aktuella området.

2. Kommissionen ska vid förberedelse av 
analyserna samordna sitt arbete med de 
organ som ansvarar för EU:s specifika 
investeringsplaner för energisektorn och 
kan bistås av experter från 
medlemsstaterna och andra experter med 
särskild sakkunskap inom det aktuella 
området.

Or. en

Ändringsförslag 105
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan vid förberedelse av 
de analyser som avses under punkt 1 bistås 
av experter från medlemsstaterna och andra 
experter med särskild sakkunskap inom det 
aktuella området.

2. Kommissionen ska vid förberedelse av 
de analyser som avses under punkt 1 
rådfråga allmänheten, inklusive alla 
relevanta grupper och sammanslutningar, 
och kan bistås av experter från 
medlemsstaterna och andra experter med 
särskild sakkunskap inom det aktuella 
området.

Or. en

Motivering

När kommissionen utarbetar EU-scenarier bör man låta fullt offentligt deltagande ingå i 
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dessa.

Ändringsförslag 106
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ge 
medlemsstaterna en analys av vilka 
åtgärder som krävs för att minska 
riskerna för under- eller felinvesteringar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ge medlemsstaterna feed-back.

Ändringsförslag 107
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan diskutera analyserna 
med berörda parter. Kommissionen ska 
sända de analyser som genomförts till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
offentliggöra dem.

3. Kommissionen kan diskutera analyserna 
med berörda parter. Dessa berörda parter 
beskrivs i artikel 6.1. Kommissionen ska 
sända de analyser som genomförts till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
offentliggöra dem.

Or. nl

Motivering

Kommissionen kan om man så önskar diskutera analyserna med berörda parter. Det 
nederländska uttrycket ”betrokken partijen” (i engelsk översättning ”interested parties”) är 
mer otydligt än det engelska. Därför är det önskvärt med en hänvisning till artikel 6.1 där 
dessa parter är närmare beskrivna.
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Ändringsförslag 108
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen bör i syfte att 
garantera konsekvens mellan olika 
publikationer som avser kontroll ta 
hänsyn till de fleråriga planer för 
investering i energiinsfrastruktur som 
tagits fram av särskilda organ som 
inrättats i enlighet med andra rättsakter, 
t.ex. förordning (EG) nr 714/2009 om 
elhandel.

Or. pl

Motivering

Syftet är att komma till rätta med eventuella brister när det gäller konsekvensen mellan 
inlämnade uppgifter.

Ändringsförslag 109
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förbättra uppgifternas kvalitet 
kommer kommissionen, när så är 
lämpligt, att vid genomförandet av den 
analys som avses i första stycket 
undersöka de miniminivåer som anges i 
bilagan till denna förordning, och kan 
kräva att medlemsstaterna specificerar de 
väsentliga egenskaperna avseende 
infrastruktur eller kapacitet som befinner 
sig på planeringsstadiet eller är under 
uppförande.
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Or. en

Motivering

Det krävs en mall med de väsentliga egenskaperna avseende infrastruktur eller kapacitet som 
befinner sig på planeringsstadiet eller är under uppförande, eftersom dessa ”väsentliga 
egenskaper” nämns i artikel 5.1 b, men inte specificeras. Å andra sidan skulle kravet på en 
mall i det föreliggande förslaget till förordning försena genomförandet. (se också yttrandet 
från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (TEN/411).)

Ändringsförslag 110
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – punkt -1.1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1.1. Produktion
– Installationer för utvinning med en 
kapacitet av minst 20 000 fat per dag.

Or. en

Motivering

För anpassning till texten i förslaget till förordning i sin helhet.

Ändringsförslag 111
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – punkt 1.1 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kemiska anläggningar som inte producerar 
bränsleolja och/eller motorbränsle, eller 
som producerar dem enbart som biprodukt, 
omfattas inte.

Kemiska anläggningar som inte producerar 
bränsleolja och/eller motorbränsle, eller 
som producerar dem enbart som biprodukt 
(mindre än 10 procent av 
årsproduktionen, mätt som massa), 
omfattas inte.

Or. en
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Motivering

Tekniskt förtydligande.

Ändringsförslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – punkt 1.2 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa projekt omfattar även investeringar 
för sanering och ianspråktagande av 
systemen för överföring av olja via 
rörledningar, inrättande av system för 
styrning och realtidsinsamling av 
uppgifter samt införande och 
genomförande av system för en säkrare 
oljeförsörjning.

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

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

Or. ro

Motivering

Dessa projekt måste även omfatta investeringar för sanering och ianspråktagande av 
systemen för överföring av olja via rörledningar, inrättande av system för styrning och 
realtidsinsamling av uppgifter samt införande och genomförande av system för en säkrare 
oljeförsörjning.

Ändringsförslag 113
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – punkt 1.2 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rörledningar för militärt bruk och sådana 
rörledningar som försörjer anläggningar 
som inte faller inom tillämpningsområdet 

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

Or. en

Motivering

Installationer för militärt bruk bör inte undantas, eftersom detta kunde leda till att stora delar 
av infrastrukturen undantas, beroende på medlemsstaternas definitioner. Detta 
ändringsförslag inverkar naturligtvis inte på kommissionens senare behandling av dessa 
uppgifter som konfidentiella. 

Ändringsförslag 114
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – punkt 1.3 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa projekt omfattar även investeringar 
för ianspråktagande av 
lagringsanläggningar för råolja och 
oljeprodukter samt investeringar för 
system för styrning och realtidsinsamling 
av uppgifter.

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

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

Or. ro

Motivering

Dessa projekt omfattar även investeringar för ianspråktagande av lagringsanläggningar för 
råolja och oljeprodukter samt investeringar för system för styrning och realtidsinsamling av 
uppgifter.
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Ändringsförslag 115
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – punkt 1.3 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Installationer för militärt bruk bör inte undantas, eftersom detta kunde leda till att stora delar 
av infrastrukturen undantas, beroende på medlemsstaternas definitioner. Detta 
ändringsförslag inverkar naturligtvis inte på kommissionens senare behandling av dessa 
uppgifter som konfidentiella. 

Ändringsförslag 116
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt -2.1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-2.1. Produktion
– Installationer för utvinning med en 
kapacitet av minst 0,1 miljon kubikmeter 
per dag. 

Or. en

Motivering

För anpassning till texten i förslaget till förordning i sin helhet.
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Ändringsförslag 117
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt 2.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rörledningar och projekt av gemensamt 
intresse som definieras i de riktlinjer som 
fastställs enligt artikel 155 i EG-fördraget.

– Rörledningar som utgör en väsentlig 
länk i nationella eller internationella 
sammanlänkade nät och projekt av 
gemensamt intresse som definieras i de 
riktlinjer som fastställs enligt artikel 155 i 
EG-fördraget samt projekt som nämns i 
bilagan till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 663/2009 av 
den 13 juli 2009 om inrättande av ett 
program för hjälp till ekonomisk 
återhämtning genom finansiellt stöd från 
gemenskapen till projekt på 
energiområdet1.
________________
1EUT L 200, 31.7.2009, s. 31.

Or. en

Motivering

Efter samråd med Europaparlamentets rättstjänst.

Ändringsförslag 118
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt 2.1 – sista stycket a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa projekt omfattar även investeringar 
för sanering och ianspråktagande av 
systemen för överföring av gas via 
rörledningar, inrättande av system för 
styrning och realtidsinsamling av 
uppgifter samt införande och 
genomförande av system för en säkrare 
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gasförsörjning.

Or. ro

Motivering

Dessa projekt måste även omfatta investeringar för sanering och ianspråktagande av 
systemen för överföring av gas via rörledningar, inrättande av system för styrning och 
realtidsinsamling av uppgifter samt införande och genomförande av system för en säkrare 
gasförsörjning.

Ändringsförslag 119
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt 2.3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– IT-mjukvara och IT-hårdvara som i 
realtid övervakar och rapporterar om 
gaslagren till EU:s behöriga organ.

Or. en

Motivering

Detta IT-system är en nyckelinvestering i infrastrukturen som är nödvändig för att stärka och 
förbättra ansträngningarna att få ett väl fungerande system för varning och förebyggande 
åtgärder inom ramen för energisäkerheten på gasområdet. Det kommer också att garantera 
att N-1-programmet blir enkelt att tillämpa.

Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt 2.3 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa projekt omfattar även investeringar 
för ianspråktagande av 
lagringsanläggningar för gas samt 
investeringar för system för styrning och 



AM\798540SV.doc 55/63 PE430.916v01-00

SV

realtidsinsamling av uppgifter.
Rörledningar för gas, terminaler och 
anläggningar för militärt bruk och sådana 
försörjande kemiska anläggning som inte 
producerar energiprodukter, eller som 
producerar dem endast som biprodukt, 
omfattas inte.

Rörledningar för gas, terminaler och 
anläggningar för militärt bruk och sådana 
försörjande kemiska anläggning som inte 
producerar energiprodukter, eller som 
producerar dem endast som biprodukt, 
omfattas inte.

Or. ro

Motivering

Dessa projekt måste även omfatta investeringar för ianspråktagande av lagringsanläggningar 
för gas samt investeringar för system för styrning och realtidsinsamling av uppgifter.

Ändringsförslag 121
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt 2.3 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rörledningar för gas, terminaler och 
anläggningar för militärt bruk och sådana
försörjande kemiska anläggning som inte 
producerar energiprodukter, eller som 
producerar dem endast som biprodukt, 
omfattas inte.

Rörledningar för gas, terminaler och 
anläggningar som försörjer kemiska 
anläggningar som inte producerar 
energiprodukter, eller som producerar dem 
endast som biprodukt, omfattas inte.

Or. en

Motivering

Installationer för militärt bruk bör inte undantas, eftersom detta kunde leda till att stora delar 
av infrastrukturen undantas, beroende på medlemsstaternas definitioner. Detta 
ändringsförslag inverkar naturligtvis inte på kommissionens senare behandling av dessa 
uppgifter som konfidentiella. 
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Ändringsförslag 122
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. KOL, BRUNKOL OCH 
OLJESKIFFRAR
– Nya eller utvidgade dagbrott med en 
årlig produktion av minst [xx] ton.
– Nya eller utvidgade gruvor under jord 
med en årlig produktion av minst [xx] ton.

Or. en

Motivering

Kol nämns i definitionen av energikällor, så bilagan bör också innehålla ett kapitel om 
kolinfrastruktur.

Ändringsförslag 123
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kol
– Installationer för utvinning med en 
kapacitet av minst XXX. 
– Installationer för produktion med en 
kapacitet av minst XXX. 

Or. en
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Ändringsförslag 124
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Anläggningar för koncentrerad solenergi 
och jordvärme (generatorer med en 
kapacitet per enhet på 10 MW eller mer) 
och anläggningar för solcellsenergi (med 
en kapacitet på 1 MW eller mer).

Or. en

Motivering

Det föreslagna tröskelvärdet för anläggningar för solcellsenergi verkar alldeles för högt och 
motsvarar inte solcellsteknikens decentraliserade karaktär. Om tröskelvärdet 10 MV behölls 
skulle det innebära att mindre än 10 procent av anläggningarna för solcellsenergi 
omfattades.

Ändringsförslag 125
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt en grov uppskattning skulle i stort sett mindre än 10 procent av anläggningarna för 
solcellsenergi omfattas om tröskelvärdet 10 MV behölls.
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Ändringsförslag 126
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 127
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.1 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– decentraliserade 
produktionsanläggningar för energi från 
förnybara energikällor som är anslutna 
till ett elnät eller har ett återköpskontrakt 
med ett företag och vars totala 
produktionskapacitet överstiger 10 MW.

Or. fr

Ändringsförslag 128
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Luftledningar, om de anpassats för ett 
volttal på 150 kV eller mer.

– Luftledningar, om de anpassats för ett 
volttal på 100 kV eller mer.

Or. en
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Motivering

Den föreliggande strömstyrkan på 150 kV skulle kunna utesluta många ledningar för 110 kV 
som planeras i många medlemsstater.

Ändringsförslag 129
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Projekt av gemensamt intresse som 
definieras i de riktlinjer som upprättas 
enligt artikel 155 i EG-fördraget.

– Projekt av gemensamt intresse som 
definieras i de riktlinjer som upprättas 
enligt artikel 155 i EG-fördraget och 
projekt som nämns i bilagan till 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 663/2009 av 
den 13 juli 2009 om inrättande av ett 
program för hjälp till ekonomisk 
återhämtning genom finansiellt stöd från 
gemenskapen till projekt på 
energiområdet1.
________________
1EUT L 200, 31.7.2009, s. 31.

Or. en

Motivering

Efter samråd med Europaparlamentets rättstjänst.

Ändringsförslag 130
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fjärrvärmenät med en diameter på 
minst 300 mm.
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Or. en

Motivering

Infrastruktur för fjärrvärme är av strategisk natur för att nå målen för 2020 – bättre 
effektivitet och utökad användning av förnybara energikällor på marknaderna för 
uppvärmning och kylning. Det bör nämnas i förslaget.

Ändringsförslag 131
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – punkt 3.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2a. Lagring och andra kärntekniska 
anläggningar
– Lagringsanläggningar för el.
– Lagringsanläggningar för radioaktivt 
avfall.
– Andra kärntekniska anläggningar än 
sådana som avses i första strecksatsen i 
punkt 3.1 och andra strecksatsen i 
punkt 3.3. 

Or. en

Ändringsförslag 132
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 5 – punkt -5.1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-5.1. Avskiljning
Anläggningar för avskiljning av koldioxid 
kopplade till sådana 
produktionsanläggningar som avses i 
punkterna 1.1 och 3.1 (i relevanta fall) 
med en avskiljningskapacitet på 100 kt 
eller mer per år.
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Motivering

För anpassning till texten i förslaget till förordning i sin helhet.

Ändringsförslag 133
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 5 – punkt 5.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lagringsanläggningar (lagringsplatser 
eller lagringskomplex med en kapacitet på 
100 kt eller mer).

– Lagringsanläggningar (lagringsplatser 
eller lagringskomplex med en kapacitet på 
100 kt eller mer per år).

Or. en

Motivering

För anpassning till texten i förslaget till förordning i sin helhet.

Ändringsförslag 134
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 5 – punkt 5.2 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta avsnitt ingår även sådana projekt 
för geologisk lagring av koldioxid som 
fastställs i förordningen om inrättande av 
ett program för hjälp till ekonomisk 
återhämtning genom finansiellt stöd från 
gemenskapen till projekt på 
energiområdet.

Lagringsanläggningar avsedda för 
forskning eller teknisk utveckling omfattas 
inte.

Lagringsanläggningar avsedda för 
forskning eller teknisk utveckling omfattas 
inte. 

Or. ro
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Motivering

Det är viktigt att det i detta avsnitt även ingår sådana projekt för geologisk lagring av 
koldioxid som fastställs i förordningen om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk 
återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet.

Ändringsförslag 135
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 5 – punkt 5.2 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa projekt omfattar även investeringar 
för ianspråktagande av anläggningar för 
lagring av koldioxid samt investeringar 
för system för styrning och 
realtidsinsamling av uppgifter.

Lagringsanläggningar avsedda för 
forskning eller teknisk utveckling omfattas 
inte.

Lagringsanläggningar avsedda för 
forskning eller teknisk utveckling omfattas 
inte.

Or. ro

Motivering

Dessa projekt måste även omfatta investeringar för ianspråktagande av anläggningar för 
lagring av koldioxid samt investeringar för system för styrning och realtidsinsamling av 
uppgifter.

Ändringsförslag 136
Yannick Jadot

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 5 – punkt 5.2 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lagringsanläggningar avsedda för 
forskning eller teknisk utveckling 
omfattas inte.

utgår

Or. en
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Motivering

F&U-projekt bör inte undantas, då detta i stort sett skulle innebära att ingen information alls 
om lagring av koldioxid skulle göras tillgänglig under de kommande 5–10 åren. Direktivet om 
avskiljning och lagring av koldioxid gäller i princip även för sådana installationer.


