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Projekt för investeringar i energiinfrastruktur ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2010 om förslaget till 
rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av förordning 
(EG) nr 736/96 (KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0361),

– med beaktande av rådets samråd med parlamentet (C7-0125/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till parlamentet och rådet om 
konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3, 194.1 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0016/2010).

1. Europaparlamentet godkänner ståndpunkten fastställd vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändring 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändring

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

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 194.1 och 194.2,



Ändring 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 2

Kommissionens förslag Ändring

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artikel 187,

utgår

Ändring 3 och 75

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändring

(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 
unionens energiförsörjning, möjliggöra en 
övergång till en höggradigt energieffektiv 
ekonomi och garantera solidariska 
energimarknader som grundas på rättvis 
konkurrens på den inre marknaden är mål 
som unionen själv har satt upp.

Ändring 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändring

(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) En förutsättning för utvecklingen av
en europeisk energipolitik är att vi får en 
övergripande bild av hur investeringarna i 
unionens energiinfrastruktur utvecklas. Det 
skulle ge kommissionen möjlighet att göra 
nödvändiga jämförelser och bedömningar 
och att föreslå de åtgärder som behövs på 
grundval av korrekta siffror och analyser, 
exempelvis avseende den framtida 
jämvikten mellan tillgång och efterfrågan 
på energimarknaden. Alla åtgärder som 
föreslås eller vidtas på unionsnivå bör 
vara neutrala och inte innebära några 
ingrepp i marknadens funktion.



Ändring 76

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändring

(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 unionen förändrats 
radikalt, och investeringar i 
energiinfrastruktur har därmed blivit en 
fråga av stor vikt som det gäller att lösa 
för att trygga energiförsörjning inom 
unionen, framför allt genom 
energieffektivitet och energisparande och 
genom att identifiera potentiella framtida 
luckor och/eller överskott i efterfrågan 
och säkerställa regelbundna leveranser av 
energi till unionen samt se till att den inre 
marknaden oavbrutet fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och genomföra den 
övergång till en höggradigt energieffektiv 
ekonomi som unionen har påbörjat.

Ändring 6

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändring

(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.



Ändring 7

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(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 
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.

Ändring 8

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändring

(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 nya energipolitiska
målen och marknadens utveckling bör de 
prioriterade investeringarna i unionens
energiinfrastruktur beaktas mer, inte minst 
om man vill kunna förutse problem med
försörjningstryggheten, främja bästa 
praxis och införa större öppenhet och insyn 
i fråga om den framtida utvecklingen av 
unionens inbördes sammanlänkade
energisystem.



Ändring 9

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändring

(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 
avveckling av delar av infrastrukturen, för 
de viktigaste delarna av gemenskapens 
energisystem.

Ändring 10

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändring

(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 
viktiga för unionens framtida 
investeringar. Det bör därför säkerställas 
att kommissionen, och inte minst dess 
observationsgrupp för marknaden, får 
uppgifter om planer och
investeringsprojekt för vilka verksamheten 
redan har inletts eller enligt planerna ska 
inledas inom fem år och om planer som 
syftar till att ta hela eller delar av 
infrastrukturen ur bruk inom tre år.

Ändring 11

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(9a) Den information som kommissionen 



fått vid tillämpningen av denna 
förordning får användas för att övervaka 
medlemsstaternas efterlevnad av 
sektorsspecifik EU-lagstiftning, framför 
allt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor 1.
_____________________
1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

Ändring 12

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändring

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

(10) I detta syfte bör medlemsstaterna till 
kommissionen lämna uppgifter och 
information om investeringsprojekt som 
rör energiinfrastruktur för produktion, 
lagring och transport av olja, gas, kol, 
förnybar energi, el och större projekt 
inom fjärrvärme och fjärrkyla samt
avskiljning, lagring och transport av
koldioxid och som planeras eller håller på 
att genomföras inom deras territorium 
inklusive sammanlänkningar med 
tredjeländer. De berörda företagen bör 
vara skyldiga att delge medlemsstaterna 
dessa uppgifter och denna information, så 
att kommissionen kan övervaka EU:s 
energiinfrastruktur. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör vara skyldiga att se till
att de uppgifter som lämnas av företag 
behandlas konfidentiellt.

Ändring 13

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändring

(12) I syfte att undvika orimliga (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.

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 
likvärdig och 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/EG1, direktiv 2009/73/EG2, 
förordning (EG) nr 713/20093, 
förordning (EG) nr 714/20094 och 
förordning (EG) nr 715/2009)5. 
Kommissionen bör klargöra 
tillämpningen av detta undantag för att 
verkligen minska rapporteringsbördan 
och klargöra vilket innehåll och format 
och vilken rapporteringstidpunkt som 
krävs, vilka personer eller organ som 
omfattas av dessa krav samt vilka som är 
ansvariga för administrationen av 
rapporteringssystemet. 
________________
1 EUT L 211, 14.8.2009, s. 55.
2 EUT L 211, 14.8.2009, s. 94.
3 EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
4 EUT L 211, 14.8.2009, s. 15.
5 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.



Ändring 14

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(12a) Medlemsstaterna, den enhet till 
vilken uppgiften delegerats 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.

Ändring 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändring

(13) Med tanke på databehandlingen samt 
en enkel och säker inrapportering av 
uppgifterna bör kommissionen, och inte 
minst dess observationsgrupp för 
energimarknaden, ha möjlighet att vidta 
alla lämpliga åtgärder, bland annat att 
tillämpa integrerade IT-redskap och 
IT-förfaranden..

(13) Med tanke på databehandlingen samt 
en enkel och säker inrapportering av 
uppgifterna bör kommissionen, och inte 
minst dess observationsgrupp för 
energimarknaden, ha möjlighet att vidta 
alla lämpliga åtgärder, bland annat att 
tillämpa integrerade IT-redskap och 
IT-förfaranden. Kommissionen bör se till 
att sådana IT-resurser garanterar att de 
uppgifter och den information som 
lämnas till kommissionen behandlas 
konfidentiellt.



Ändring16

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(14a) Tillgången till miljöinformation 
regleras av 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 
samt av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 
2003 om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation². Denna förordning 
förändrar inte de bestämmelserna.
1 EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.
2 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

Ändring 17

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändring

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

(15) Kommissionen, och i synnerhet dess 
observationsgrupp för energimarknaden, 
bör regelbundet tillhandahålla en 
sektorsövergripande analys av den 
strukturella utvecklingen av och 
framtidsutsikterna för unionens
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 identifiering av 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. Denna analys bör 



också bidra till en fortlöpande debatt på 
europeisk nivå om behovet av 
energiinfrastruktur, och bör därför 
översändas till intresserade parter för 
diskussion.

Ändring 18

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

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

Ändring19

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändring

(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 på 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.

Ändring 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändring

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 

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.

kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom sektorerna olja,
gas, kol, förnybar energi, el, och om större
investeringsprojekt som avser fjärrvärme 
och fjärrkyla och avskiljning och lagring 
av koldioxid som produceras i dessa 
sektorer.

Ändring 74

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändring

1a. Denna förordning gäller också företag 
från EU som investerar i 
energiinfrastruktur i tredjeländer som är 
direkt sammanlänkade med eller har 
inverkan på energinäten i en eller flera 
medlemsstater.

Ändring 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändring

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 och där uppförandet 
har påbörjats eller enligt planerna ska 
påbörjas inom fem år, eller som ska tas ur 
bruk inom fem år.

Ändring 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändring

(1) Infrastruktur: alla slag av anläggningar 
och delanläggningar som används inom 

(1) Infrastruktur: alla slag av anläggningar 
och delanläggningar som används inom 



produktion, transport och lagring av energi 
eller koldioxid.

produktion, transport och lagring av energi 
och energikällor, eller av koldioxid.

Ändring 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändring

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

Ändring 24

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

Kommissionens förslag Ändring

ca) utveckla nya sammanlänkningar 
mellan energiöverföringssystemen i 
Europeiska unionen och tredjeländer.

Ändring 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändring

(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 för vilka de 
behöriga myndigheterna mottagit en 
inledande tillståndsansökan, men vars 
huvuddrag (läge, entreprenör, företag, vissa 
grundläggande tekniska och driftsmässiga
funktioner osv.) helt eller delvis kan bli 
föremål för ytterligare översyn eller 
slutgiltigt tillstånd.



Ändring 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändring

(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

Ändring 27

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

Kommissionens förslag Ändring

ba) genom ledningar för fjärrvärme och 
fjärrkyla.

Ändrings 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändring

(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 och elenergi eller
energikällor i infrastruktur ovan eller under 
mark eller i geologiska områden eller 
inneslutning av koldioxid i underjordiska 
geologiska formationer.

Ändring 29

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

Kommissionens förslag Ändring

(8a) Lagringsanläggning: system med 
slutna lagringstankar eller en avgränsad 
geologisk plats som utgör ett slutet 
lagringsrum.



Ändring 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10 – led a

Kommissionens förslag Ändring

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.

Ändring 31

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

Kommissionens förslag Ändring

(10a) Sammanställda uppgifter: uppgifter 
som sammanställts på nationell eller 
regional nivå, varvid sammanställningen 
får göras regionalt om sammanställning 
på nationell nivå skulle avslöja 
kommersiellt känsliga uppgifter om ett 
specifikt företag.

Ändring 32

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

Kommissionens förslag Ändring

(10b) Särskilt organ: ett organ som 
genom den sektorsspecifika 
EU-lagstiftningen på energiområdet fått i 
uppgift att förbereda och anta 
unionsomfattande 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.

Ändring 33

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

Kommissionens förslag Ändring

(10c) 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.

Ändring 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringg

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.



Ändring 35

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändring

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.

Ändring 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändring

Bestämmelserna i första stycket är dock 
inte tillämpliga på företag i de fall då den 
berörda medlemsstaten beslutar att tillämpa 
andra metoder för att tillhandahålla 
kommissionen uppgifter och information i 
enlighet med artikel 3.

Bestämmelserna i första stycket är dock 
inte tillämpliga på företag i de fall då den 
berörda medlemsstaten beslutar att tillämpa 
andra metoder för att tillhandahålla 
kommissionen uppgifter och information i 
enlighet med artikel 3, förutsatt att 
uppgifterna eller informationen är 
jämförbara och likvärdiga.

Ändring 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändring

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 EU-lagstiftning och minimera 
kostnaderna för företagen.



Ändring 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – första stycket

Kommissionens förslag Ändring

Planerad kapacitet eller kapacitet under 
uppförande.

Volymen på planerad kapacitet eller 
kapacitet under uppförande.

Ändring 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändring

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

(b) Läge, namn, typ och väsentliga 
egenskaper avseende infrastruktur eller 
kapacitet som befinner sig på 
planeringsstadiet eller är under uppförande, 
med uppgifter om vilken kapacitet som 
befinner sig på planeringsstadiet och 
vilken som är under uppförande.

Ändring 40

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

Kommissionens förslag Ändring

(aa) Datum då de behöriga 
myndigheterna mottagit den inledande 
tillståndsansökan samt det uppskattade 
datum då alla nödvändiga tillstånd 
kommer att ha getts.

Ändring 41

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

Kommissionens förslag Ändring

(ea) Perioder på över tre år under vilka en 
infrastruktur temporärt inte kommer att 



finnas tillgänglig eller driften av den 
kommer att vara inställd.

Ändring 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändring

(b) Sannolikt avvecklingsdatum. (b) Sannolikt avvecklingsdatum samt, i 
förekommande fall, etappdatumen för den 
successiva avvecklingen av 
infrastrukturens drift.

Ändring 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(ba) Förteckning över vilka åtgärder som 
planeras för återställandet av miljön, om 
sådana åtgärder krävs i specifik 
lagstiftning.  

Ändring 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändring

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.



Ändring 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändring

De medlemsstater, den enhet som 
uppgiften delegerats till eller de särskilda 
organ som avses i artikel 3.2 ska 
komplettera rapporteringen med 
eventuella kommentarer, däribland 
kommentarer om förseningar eller hinder 
som rör genomförandet av 
investeringsprojekt.

När medlemsstaterna har information av 
något slag om förseningar med och/eller 
hinder för genomförandet av 
investeringsprojekt ska den enhet som 
uppgiften delegerats till eller de särskilda 
organ som avses i artikel 3.2 ta med denna 
information i den rapportering som avses 
i artikel 3.

Ändring 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändring

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. Om 
informationen inte är tillräckligt tydlig 
och fullständig får kommissionen kräva 
att dessa organ lämnar ytterligare 
information.

Ändring 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändring

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

När det gäller särskilda organ som har 
ansvar för energispecifika 
investeringsplaner ska de uppgifter och den 
information som lämnas åtföljas av 



medlemsstaterna om kvaliteten på de 
uppgifter och den information som samlats 
in.

relevanta kommentarer från 
medlemsstaterna om kvaliteten på och 
relevansen av de uppgifter och den 
information som samlats in.

Ändring 48

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändring

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

2. Kommissionen ska offentliggöra 
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 
(framför allt då det i någon medlemsstat 
finns bara ett enda företag) och att inga 
detaljer om enskilda företag avslöjas eller 
indirekt kan utläsas. 

Sådant offentliggörande ska inte påverka 
tillämpningen av relevant nationell 
lagstiftning eller EU-lagstiftning om 
allmänhetens tillgång till information, 
framför allt miljöinformation, 
information om börsnoterade företag eller 
information om offentlig finansiering av 
investeringsprojekt.

Ändring 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändring

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

Medlemsstaterna, de enheter som 
uppgiften delegerats till och kommissionen 
ska var och en ansvara för att 
konfidentialiteten bevaras hos 
kommersiellt känsliga uppgifter och 
kommersiellt känslig information i deras 
ägo.



Ändring 50

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändring

Kommissionen ska anta de åtgärder som 
erfordras för att genomföra denna 
förordning, framför allt när det gäller vilka 
beräkningsmetoder som ska användas, 
tekniska definitioner, formen, innehållet
och andra detaljer som avser 
rapporteringen av de uppgifter och den 
information som avses i artikel 3.

Kommissionen ska anta de åtgärder som 
erfordras för att genomföra denna 
förordning. Bland dessa åtgärder ska 
framför allt ingå vilka beräkningsmetoder 
som ska användas, tekniska definitioner, 
formen, innehållet och andra detaljer som 
avser rapporteringen av de uppgifter och 
den information som avses i artikel 3, 
inklusive tillämpningen av undantaget 
enligt artikel 3.2, och särskilt 
bestämmelser om tidpunkten för 
rapporteringen, innehållet i den samt 
vilka enheter som 
rapporteringsskyldigheten gäller för.

Ändring 51

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändring

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 vid planeringen
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 om energiinfrastruktur
som lämnas till kommissionen i enlighet 
med denna förordning.

Ändring 52

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

Kommissionen ska också se till att de 
IT-resurser som krävs för de syften som 
nämns i första stycket garanterar att de 



uppgifter och den information som 
rapporteras till kommissionen i enlighet
med denna förordning förblir 
konfidentiell.

Ändring 53

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändring

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 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:

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

(a) Identifiering av potentiella framtida 
luckor och/eller överskott i efterfrågan och 
tillgången på energi med särskild tonvikt 
på potentiella framtida brister och 
felaktigheter i infrastrukturen för 
produktion och överföring, framför allt 
sådana som beror på att infrastrukturerna 
åldras.

(b) Identifiering av investeringshinder och 
främjande av bästa praxis för att ta itu med 
dem.

(b) Övervakning av hur 
investeringsprojekt utvecklas, från att de 
först rapporterats tills de faktiskt 
genomförs, framför allt utvecklingen av 
förnybara energikällor och främjande av 
bästa praxis för att ta itu med hinder som 
identifierats.

(c) Ökad insyn för marknadsaktörer. (c) Ökad insyn för marknadsaktörer och 
potentiella nya aktörer.

(ca) Övervakning av EU:s 
investeringsprojekt i tredjeländer med 
inverkan på EU:s energimarknad och 
energisäkerhet.
(cb) Identifiering av risken för överdrivet 
stort beroende av en enda 
energiinfrastruktur samt av vilka risker 
som är förknippade med 
sammanlänkningar med tredjeländer.



(cc) Identifiering av investeringsbehov för 
att den inre energimarknaden ska fungera 
bättre (t.ex. omvända flöden och 
sammanlänkningar).

Ändring 54

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändring

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 
särskilda organ som ansvarar för 
EU:s specifika investeringsplaner för 
energisektorn och kan bistås av experter 
från medlemsstaterna och andra experter, 
grupper eller sammanslutningar med 
särskild sakkunskap inom det aktuella 
området.

Ändring 55

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändring

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

Ändring 56

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

Kommissionens förslag Ändring

3a. För att garantera konsekvens mellan 
de olika publikationerna om övervakning 
ska kommissionen ta vederbörlig hänsyn 



till de fleråriga planer för investering i 
energiinfrastruktur som tagits fram av 
särskilda organ som inrättats i enlighet 
med andra rättsakter, t.ex. förordning 
(EG) nr 714/2009 om elhandel.

Ändring 57

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

Kommissionens förslag Ändring

För att förbättra uppgifternas kvalitet ska 
kommissionen, när så är lämpligt, vid 
genomförandet av de analyser som avses i 
första stycket undersöka gränsvärdena i 
bilagan, och får kräva att 
medlemsstaterna specificerar de 
väsentliga egenskaperna för infrastruktur 
eller kapacitet som befinner sig på 
planeringsstadiet eller är under 
uppförande.

Ändring 58

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

Kommissionens förslag Ändring

1.-1. Produktion

– Installationer för utvinning med en 
kapacitet på minst 20 000 fat per dag.

Ändring 60

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt 2.-1 (ny)

Kommissionens förslag Ändring

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



Ändring 61

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

Kommissionens förslag Ändring

– 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.

Ändring 62

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2 – punkt 2.2

Kommissionens förslag Ändring

2.2. Terminaler för flytande naturgas
(LNG)

2.2. Flytande naturgas (LNG)

– Terminaler för import av flytande 
naturgas.

– Terminaler för import och export av 
flytande naturgas.

– Kapacitet för återförgasning, lagring 
och kondensering.

Ändring 63

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

Kommissionens förslag Ändring

– IT-mjukvara och IT-hårdvara som i 
realtid övervakar och rapporterar om 



gaslagren till EU:s behöriga organ.

Ändring 64

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändring

2a. KOL, BRUNKOL OCH 
OLJESKIFFRAR
– Nya eller utvidgade dagbrott med en 
årlig produktion av minst 1 miljon ton.
– Nya eller utvidgade gruvor under jord 
med en årlig produktion av minst 
1 miljon ton.

Ändring 65

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

Kommissionens förslag Ändring

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

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

Ändring 66

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

Kommissionens förslag Ändring

– 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 5 MW eller mer).



Ändring 67

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

Kommissionens förslag Ändring

– 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).

Ändring 68

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

Kommissionens förslag Ändring

– 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.

Ändring 69

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

Kommissionens förslag Ändring

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

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

Ändring 70

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

Kommissionens förslag Ändring

– 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 



förordning (EG) nr 663/2009.

Ändring 71

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

Kommissionens förslag Ändring

– Fjärrvärmenät med en rördiameter på 
minst 300 mm.

Ändring 72

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

Kommissionens förslag Ändring

3.2a. Lagring

– Lagringsanläggningar för el.

Ändring 73

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 5 – punkt 5.2. – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

I detta avsnitt ingår även sådana projekt 
för geologisk lagring av koldioxid som 
fastställs i förordning(EG) nr 663/2009.


