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PR_CNS_art55am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96
(KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0361),

– der henviser til EF-traktatens artikel 284 og Euratom-traktatens artikel 187, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0125/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2, og Euratomtraktatens artikel 119, andet afsnit;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. kræver, at der indledes forligsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet 
ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En af hovedbestanddelene i en sådan 
politik er at tegne et samlet billede af 
udviklingen i energiinvesteringerne i 

(2) Det er en forudsætning for 
udviklingen af EU's energipolitik at tegne 
et samlet billede af udviklingen i 
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Fællesskabet. Derved bliver Fællesskabet i 
stand til at foretage de fornødne 
sammenligninger og evalueringer og at 
træffe de relevante foranstaltninger på 
grundlag af korrekte tal og analyser, især 
vedrørende den fremtidige balance mellem 
udbud og efterspørgsel af energi.

energiinvesteringerne i Fællesskabet. 
Derved bliver Kommissionen i stand til at 
foretage de fornødne sammenligninger og 
evalueringer og at foreslå de relevante 
foranstaltninger på grundlag af korrekte tal 
og analyser, især vedrørende den 
fremtidige balance mellem udbud og 
efterspørgsel af energi. Enhver 
foranstaltning, der foreslås eller træffes 
på fællesskabsplan, skal være neutral og 
ikke udgøre et markedsindgreb. 

Or. en

Begrundelse

Det politiske formål med denne forordning bør fremgå direkte. Dette er et vigtigt instrument 
til udviklingen af den fælles energipolitik.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det skal fremgå klart, at "observatoriet" faktisk er en afdeling under Kommissionen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udvikling i produktions-, transport- og 
lagerkapacitet og om projekter i de 
forskellige energisektorer har 
Fællesskabets interesse. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at Kommissionen 
underrettes om de investeringsprojekter, 
der forventes iværksat inden for tre år, for 
så vidt angår olie- og naturgassektorerne, 
eller inden for fem år, hvad angår el-
sektoren, og om projekter, hvor der tages 
infrastruktur ud af drift inden for tre år. 
For at gøre denne indberetningsordning 
effektiv og undgå at skabe ubegrundede 
forventninger, er det vigtigt, at den kun 
gælder for projekter, der er forholdsvist
fremskredne, og som med stor 
sandsynlighed vil blive fuldført.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering er for vag, og det bør tydeliggøres, at kun skal indberettes om 
projekter, som sandsynligvis vil blive gennemført.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Medlemsstaterne bør med dette for øje 
give Kommissionen data og oplysninger 
om de på deres område planlagte og 
igangværende investeringsprojekter 
vedrørende produktion, oplagring og 
transport af olie, naturgas, elektricitet, 
biobrændsler og biobrændstoffer og 
kuldioxid-opsamling og -lagring. Det bør 
pålægges de pågældende virksomheder at 
indberette sådanne data og oplysninger til 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne og 
Kommissionen skal være forpligtede til at 
sikre fortrolighed omgang med de data, 
som virksomhederne indberetter.
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Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af forordningens anvendelsesområde såvel som understregning af 
nødvendigheden af at sikre databeskyttelse.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) For at undgå uforholdsmæssigt store 
administrative byrder og minimere 
omkostningerne for medlemsstaterne og 
virksomhederne, især små og mellemstore 
virksomheder, bør forordningen give 
mulighed for at undtage medlemsstater og 
virksomheder fra indberetningspligten, 
hvis Kommissionen modtager tilsvarende 
og sammenlignelige oplysninger i medfør 
af lovgivning, der er specifik for 
Fællesskabets energisektor og vedtaget af 
EU's institutioner, og hvis mål er 
konkurrencebaserede energimarkeder i 
Europa, et bæredygtigt europæisk 
energisystem og sikre energiforsyninger til 
Det Europæiske Fællesskab. 
Kommissionen skal præcisere 
anvendelsen af denne undtagelse med 
henblik på mærkbart at lette 
indberetningsbyrden og tydeliggøre, 
hvilket indhold, hvilken opstilling og 
hvilke frister, som indberetningspligten 
indebærer, og hvilken person eller hvilket 
organ, som pligten påhviler, og hvem der 
er ansvarlige for forvaltningen af 
indberetningssystemet.

Or. en

Begrundelse

Selv om det vil være hensigtsmæssigt at undgå dobbeltarbejde inden for 
indberetningsmekanismerne, såfremt virksomheder benytter alternative måder til at forelægge 
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data for Kommissionen, så skal det sikres, at disse anderledes indberettede informationer og 
data er forenelige og sammenlignelige med de data og informationer, der indsamles via 
indberetningen. Desuden bør alle undtagelser være tydeligt lovreguleret i 
gennemførelsesbestemmelserne.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Af hensyn til databehandlingen og en 
enkel og sikker dataindberetning bør 
Kommissionen og i særdeleshed dens 
markedsobservatorium for energi have 
mulighed for at træffe alle hensigtsmæssige 
foranstaltninger hertil, navnlig benytte 
integrerede it-værktøjer og -procedurer.

(13) Af hensyn til databehandlingen og en 
enkel og sikker dataindberetning bør 
Kommissionen og i særdeleshed dens 
markedsobservatorium for energi have 
mulighed for at træffe alle hensigtsmæssige 
foranstaltninger hertil, navnlig benytte 
integrerede it-værktøjer og -procedurer.
Kommissionen skal sikre, at disse it-
ressourcer sikrer fortrolig omgang med de 
data og oplysninger, som indberettes til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

De data og oplysninger, som Kommissionen anmoder om, er yderst følsomme for de 
økonomiske aktører, og Kommissionen skal derfor kunne garantere den højeste grad af 
databeskyttelse i omgangen med disse data og oplysninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Kommissionen og især 
markedsobservatoriet for energi bør 
regelmæssigt foretage en tværsektoriel 
analyse af udviklingen i Fællesskabets 
energisystems struktur og dets udsigter og, 
hvor det er relevant, en mere fokuseret 
analyse af bestemte aspekter af 
energisystemet. Især bør analysen 

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

medvirke til at påpege eventuelle 
infrastruktur- og investeringsmangler og 
dermed opretholde balancen mellem 
energiudbud og -efterspørgsel på lang sigt. 
Denne analyse bør også være et bidrag til 
en løbende debat på EU-plan om behovet 
for energiinfrastrukturer, og bør derfor 
fremsendes til de parter, der deltager i 
debatten.

Or. en

Begrundelse

Det skal fremgå klart, at "observatoriet" faktisk er en afdeling under Kommissionen. Det 
politiske formål med denne forordning bør endvidere fremgå direkte. Dette er et vigtigt 
instrument for udviklingen af en fælles energipolitik, og bør være et springbræt til en debat på 
EU-niveau mellem alle berørte parter og interessehavere.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Præcisering.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Forordningen anvendes på de i bilaget 
anførte investeringsprojekttyper, som 
forventes iværksat inden for tre år, for så 
vidt angår olie- og naturgassektorerne, 
eller inden for fem år, hvad angår 
projekter inden for el-sektoren og 
projekter, som er planlagt at blive taget ud 
af drift inden tre år.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering (projekter "som er påbegyndt eller efter planen skal påbegyndes 
inden fem år") er for vag og kan, især for olie- og naturgassektorens vedkommende forstås 
således, at der skal indberettes om projekter på et for tidligt stadie. Dette kan øge 
usikkerheden om de prognoser, Kommissionen skal fremlægge.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) "planlagte investeringsprojekter": 
investeringsprojekter, for hvilke den 
kompetente myndighed har udstedt 
byggetilladelse, enten inden anlæggelsen er 
påbegyndt eller inden nedlæggelsen er reel 

Or. en



PE430.531v02-00 12/22 PR\797212DA.doc

DA

Begrundelse

Definitionen er ikke tilstrækkeligt klar. Med den foreslåede definition vil projekter, der endnu 
kun er på ide- eller forundersøgelsesstadiet, komme ind under forordningens 
anvendelsesområde. Dette vil imidlertid ikke give noget nøjagtigt billede af den forventede 
udvikling og vil skabe usikkerhed om databeskyttelsen. Derfor er det vigtigt, at kun projekter, 
der med stor sandsynlighed vil blive gennemført, bliver omfattet. Udstedelsen af en 
byggetilladelse kan være en passende, udslagsgivende faktor.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "idriftsættelse": fase hvori 
infrastrukturen tages i drift

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en definition af "idriftsættelse" eftersom der også er en definition af 
"nedlæggelse".

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De pågældende virksomheder 
indberetter inden den 31. maj i hvert 
indberetningsår de i artikel 3 omhandlede 
data eller oplysninger til de medlemsstater, 
på hvis område de planlægger at 
gennemføre investeringsprojekter, eller til 
den af medlemsstaten beskikkede enhed. 
De indberettede data eller oplysninger skal 
afspejle investeringsprojektsituationen pr. 
31. marts i det pågældende indberetningsår.

1. De pågældende virksomheder 
indberetter inden den 31. maj i hvert 
indberetningsår de i artikel 3 omhandlede 
data eller oplysninger til de medlemsstater, 
på hvis område de planlægger at 
gennemføre investeringsprojekter, eller til 
den af medlemsstaten beskikkede enhed. 
De indberettede data eller oplysninger skal 
afspejle investeringsprojektsituationen pr. 
31. marts i det pågældende indberetningsår.

Bestemmelsen i første afsnit finder dog 
ikke anvendelse, hvis den pågældende 
medlemsstat beslutter at anvende andre 
midler til at give Kommissionen de i artikel 

Bestemmelsen i første afsnit finder dog 
ikke anvendelse, hvis den pågældende
medlemsstat beslutter at anvende andre 
midler til at give Kommissionen de i artikel 
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3 omhandlede data eller oplysninger. 3 omhandlede data eller oplysninger, 
forudsat at der indberettes 
sammenlignelige og tilsvarende data og 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Selv om det ville være hensigtsmæssigt at undgå dobbeltarbejde inden for 
indberetningsmekanismerne, såfremt virksomheder benytter alternative måder til at indberette 
data til Kommissionen, så skal det sikres, at disse på anden måde indberettede oplysninger og 
data er forenelige og sammenlignelige med de data og oplysninger, der indsamles via 
indberetning. Dette element er vigtigt for at forbedre gennemførelsen af den gamle forordning 
ved hjælp af den nye. 

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den kapacitet, der er planlagt eller 
under anlæg

(a) tal for den kapacitet, der er planlagt 
eller under anlæg

Or. en

Begrundelse
I samme artikels stk. 3 findes henvisning til "tal for den installerede kapacitet". Det skal 
tydeliggøres, at ordet "kapacitet" i stk. 1 henviser til den samme oplysning.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at have oplysninger om, præcist hvilket stadie, der er nået i udviklingen af ny 
energiinfrastruktur.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enheder eller det specifikke organ i artikel 
3, stk. 2, skal i deres indberetninger tilføje 
bemærkninger af enhver art såsom 
bemærkninger til forsinkelser af 
investeringsprojekter eller hindringer for 
gennemførelsen af dem.

Hvis medlemsstaterne er i besiddelse af 
oplysninger om forsinkelser og/eller 
hindringer for gennemførelsen af 
investeringsprojekter, skal deres 
beskikkede enheder eller det specifikke 
organ i artikel 3, stk. 2, lade disse 
oplysninger indgå i den indberetning, der 
foretages i henhold til artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at såfremt medlemsstaterne har oplysninger om forhold, der kan forsinke 
eller forhindre gennemførelsen af investeringsprojekter, er de forpligtede til lade det fremgå 
af deres indberetninger.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enhed eller, hvis relevant, organer, som er 
ansvarlige for energisektorspecifikke EU-
investeringsplaner, skal sikre de data og 
oplysninger, de indberetter til 
Kommissionen, med hensyn til kvalitet, 
relevans, nøjagtighed, utvetydighed, 
aktualitet og indbyrdes overensstemmelse. 
Hvis oplysningerne ikke er tilstrækkeligt 
præcise eller fyldestgørende, kan 
Kommissionen udbede sig yderligere 
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oplysninger fra disse organer.

Or. en

Begrundelse

Den tidligere forordning blev ikke gennemført korrekt og Kommissionen havde ikke altid 
sammenhængende og sammenlignelige data til rådighed. Det skal fremgå klart, at de 
oplysninger, der indberettes til Kommissionen, skal være tydelige og fyldestgørende, og 
såfremt det ikke er tilfældet, har Kommissionen ret til at udbede sig præciseringer.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er kun et fåtal af virksomheder aktive inden for en given branche, så 
selv anvendelse af aggregeret data vil kunne afsløre fortrolige oplysninger, og det skal derfor 
fremgå klart, at Kommissionens håndterer data på en måde, der ikke gør det muligt at udlede 
detaljer om individuelle virksomheder.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne, deres beskikkede 
enheder og Kommissionen har hver især 
ansvaret for at sikre tavshedspligt om 
forretningsmæssigt følsomme data og 
oplysninger i deres varetægt.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for at sikre fortroligheden af de data, 
de opbevarer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
anvendelsen af denne forordning, herunder
særlig beregningsmetoder, tekniske 
definitioner samt form, indhold og andre 
nærmere forskrifter for indberetning af de i 
artikel 3 omhandlede data og oplysninger.

Kommissionen vedtager de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
anvendelsen af denne forordning. Disse 
foranstaltninger omfatter særlige
beregningsmetoder, tekniske definitioner 
samt form, indhold og andre nærmere 
forskrifter for indberetning af de i artikel 3 
omhandlede data og oplysninger, herunder 
anvendelse af den i artikel 3, stk. 2, 
omhandlede undtagelse og især tidsfrister 
og indhold vedrørende indberetningerne, 
og de enheder, der er pålagt 
indberetningspligt.

Or. en

Begrundelse

For at undgå en administrativ byrde er det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan undtagelsen i 
tilfælde af dobbelt indberetning finder anvendelse.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer også, at de it-
ressourcer, der anvendes til de i stk. 1 
omtalte formål, sikrer fortroligheden af de 
data og oplysninger, som indberettes til 
Kommissionen i henhold til denne
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forordning.

Or. en

Begrundelse

De data og oplysninger, som Kommissionen anmoder om, er yderst følsomme for de 
økonomiske aktører, og Kommissionen skal derfor kunne garantere den højeste grad af 
databeskyttelse i omgangen med disse data og oplysninger.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager mindst hvert 
andet år en tværsektoriel analyse af 
udviklingen i Fællesskabets energisystems 
struktur og dets udsigter på grundlag af de 
indberettede data og oplysninger og 
eventuelle andre datakilder, herunder 
indkøbte data; analysen har især til formål

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

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

(a) at konstatere, hvor der i fremtiden kan 
opstå huller i efterspørgsel og udbud med 
særlig vægt på eventuelt kommende fejl 
og mangler i infrastrukturen til 
produktion og overførsel

(b) at påpege hindringer for investeringer 
og anvise bedste praksis for at overvinde 
dem

(b) at påpege hindringer for investeringer i 
almindelighed og for udviklingen af kilder 
til vedvarende energi i særdeleshed, og 
anvise bedste praksis for at overvinde dem

(c) at øge gennemsigtigheden for 
markedsaktørerne.

(c) at øge gennemsigtigheden for 
markedsaktørerne og potentielle aktører

(ca) afklare investeringsbehovene med 
henblik på at forbedre det indre marked 
for energi (f.eks. vending af strømretning 
og samkøringslinjer).

Or. en

Begrundelse

De indsamlede data og oplysninger skal især bruges til at spore de mangler vedrørende 
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investeringer i infrastruktur, der kan besværliggøre gennemførelsen af lovgivning om det 
indre marked for energi såvel som direktivet om vedvarende energi. 
Indberetningsinstrumentet skal anvendes som et middel til tidlig varsling om 
infrastrukturmangler, der truer den vellykkede gennemførelse af EU's fælles energipolitik.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Indberetningsproceduren bør have et politisk formål, især i form af udarbejdelsen af en 
analyse, der kan bidrage til en løbende debat på EU-plan om behovene inden for 
energiinfrastruktur. Derfor skal Kommissionen pålægges at drøfte analyserne med de 
interesserede parter.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1.1 Udvinding
- Udvindingsanlæg med en kapacitet på 
mindst 20 000 tønder pr. dag

Or. en

Begrundelse

Større investeringer i olieudvinding er et vigtigt element i overvågningen af udvikling og 
tendenser på det europæiske energimarked, især i en tid med svindende ressourcer, og disse 
bør derfor også være omfattet af direktivet.
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-2.1 Udvinding
- Udvindingsanlæg med en kapacitet på 
mindst 0,1 m cm pr. dag

Or. en

Begrundelse

Større investeringer i gasudvinding er et vigtigt element i overvågningen af udvikling og 
tendenser på det europæiske energimarked, især i en tid med svindende ressourcer, og de bør 
derfor også være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 2 – punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. LNG-terminaler 2.2. LNG
Terminaler til import af flydende naturgas 
(LNG).

Terminaler til import og eksport af 
flydende naturgas (LNG).

- Kapacitet til genforgasning og oplagring 
og fortætning.

Or. en

Begrundelse

Import og eksport bør begge være omfattet af forordningen, således at den bliver konsekvent. 
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 3 – punkt 3.1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vindmølleparker (med en effekt til havs på 
20 MW eller derover og på land på 10 MW
eller derover)

Vindmølleparker (med en effekt til havs på 
20 MW eller derover og på land på 5 MW
eller derover)

Or. en

Begrundelse

Den tærskel på 10 MW, som Kommissionen har sat for vildmølleparker på land, vil være for 
høj til at kunne give et nøjagtigt billede af den overordnede udvikling af vindenergi i EU i de 
seneste år (36 % af al den el-producerende infrastruktur, der blev bygget i EU i 2008 var 
vindenergi, hvilket er mere end for nogen anden teknologi). Et instrument, som ikke er i stand 
til at overvåge så betydelig en del af el-produktionssektoren, ville ikke blot være meningsløst, 
men ville ligefrem give bagslag i forbindelse med politikudformningen.
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BEGRUNDELSE

Baggrund / Kommissionens forslag

Dette er et forslag til Rådets forordning (via høringsproceduren), der har til formål at sikre, at 
Kommissionen regelmæssigt modtager præcise oplysninger om investeringsprojekter inden 
for EU's energiinfrastruktur, således at den kan varetage sine opgaver, i særdeleshed hvad 
angår dens bidrag til EU's energipolitik. Forordningen erstatter for så vidt en tilsvarende 
forordning fra 1996 (der ligeledes er en omarbejdelse af en tidligere forordning, fra 1972).
Den ophævede forordning anses for forældet, idet den ikke afspejler de omfattende ændringer, 
der har fundet sted på energiområdet siden 1996 (EU-udvidelse, spørgsmål vedrørende 
forsyningssikkerhed, vedvarende energier, klimaforandringspolitik og EU's nye rolle på 
energiområdet i henhold til Lissabontraktaten).

Det fastsættes i forordningen, at medlemsstaterne (eller den enhed, de uddelegerer opgaven 
til) hvert andet år skal indsamle og indberette data og oplysninger om visse typer 
investeringsprojekter (udspecificeret i bilag til forordningen) vedrørende opførelse, 
modernisering, nedlukning af produktion, transport og oplagringskapacitet (planlagt eller 
igangværende). Disse omfatter olie, naturgas, elektricitet, biobrændsel samt den kuldioxid, der 
udvikles af disse kilder. Forordningen forpligter energiforetagender til at forelægge de 
nødvendige data for deres respektive medlemsstater. Endvidere udspecificeres det, hvilke 
oplysninger indberetningerne skal indeholde (kapacitet, placering, tidsplan, de teknologier der 
benyttes af hensyn til forsyningssikkerheden, CO2-opsamling eller eftermontering samt 
oplysninger om forsinkelser eller hindringer vedrørende projekternes gennemførelse).

For at undgå dobbelt indberetning fritages medlemsstaterne for at foretage indberetninger om 
investeringer, der er omfattet af indberetningspligt i henhold til anden specifik EU-lovgivning.

Disse oplysninger holdes fortrolige, mens Kommissionen vil have mulighed for at 
offentliggøre de sammenlagte (aggregerede) data1. Hvert andet år vil Kommissionen desuden 
fremlægge en tværsektoriel analyse af den strukturelle udvikling og perspektiverne i EU's 
energisystem og andre påkrævede specifikke analyser. Det vil give mulighed for at 
konstatere, hvor der i fremtiden kan opstå huller i efterspørgslen og udbuddet og hindringer 
for investeringer. Formålet med denne forordning er at gøre projekter om efterspørgsel og 
tilgængeligt (eller planlagt) udbud mere gennemsigtige.

Med sådanne analyser bliver Kommissionen bedre rustet til at fremme bedste praksis og øge 
gennemsigtigheden for markedsaktørerne. For at nå frem til et fælles indgangsvinkler til disse 
spørgsmål vil resultaterne af disse analyser blive drøftet med interesserede parter og 
offentliggjort.

Forordningen skal tages op til revision fem år efter sin ikrafttræden.

                                               
1 Via energimarkedsobservatoriet - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Ordførerens holdning 

Ordføreren er af den mening, at dette er en yderst vigtig brik i sammenstykningen af den 
europæiske energipolitik. Det er ikke muligt på effektiv vis at fremme en energipolitik på 
EU-plan uden tilstrækkelige oplysninger om den fælles energiinfrastruktur. Samtidig er det 
essentielt, at fortroligheden af oplysningerne sikres, og at de forslag, der baseres herpå, er 
neutrale og ikke udgør et indgreb i markedet fra politisk hold. Det burde endvidere ikke volde 
vanskeligheder at opfylde indberetningsforpligtelserne, og de vil derfor ikke blive en 
unødvendig administrativ byrde for virksomhederne, medlemsstaternes forvaltninger eller 
Kommissionen. 

Ordføreren vil derfor bestræbe sig på at sikre, at forordningen kan fungere i praksis (idet 
mange medlemsstater ikke efterkom indberetningsforpligtelserne i den gamle forordning) og 
blive så nyttig som mulig og tilvejebringe det bedst mulige overblik over den udvikling, der 
forventes inden for energiinfrastruktur.

Hvad proceduren angår, skal det bemærkes, at denne forordnings retsgrundlag bør være den 
nye artikel 194, der indføres med Lissabontraktaten, hvormed EU's kompetence på 
energiområdet styrkes. Dette vil medføre, at Parlamentet inddrages via den fælles 
beslutningsprocedure (den almindelige lovgivningsprocedure i henhold til Lissabontraktaten). 

Sigtet med de øvrige hovedændringer i udkastet til betænkning er at
- tydeliggøre, hvilken type af planlagte investeringsprojekter der er omfattet af 

indberetningspligten, og på hvilket trin i investeringsforløbet indberetningen skal finde 
sted for dermed at undgå tvivl om databeskyttelsen og tegne et nøjagtigt billede af den 
forventede udvikling ved at omfatte projekter, der med stor grad af sandsynlighed 
forventes at blive færdiggjort

- tydeliggøre definitionerne og hvilke oplysninger, indberetningerne skal indeholde
- styrke bestemmelserne vedrørende fortroligheden af de data, som Kommissionen 

offentliggør
- lette indberetningsbyrden, idet Kommissionen pålægges at tydeliggøre via en 

gennemførelsesbestemmelse, hvordan fritagelsen fra dobbelt indberetning (når 
indberetning om investeringsprojekter er påkrævet i henhold til anden EU-lovgivning) 
anvendes, især vedrørende hvad der skal indberettes, hvornår, af hvem, til hvem og på 
hvilken måde

- forbedre anvendeligheden af den analyse, som Kommissionen foretager på baggrund af de 
indberettede data, således at den kan benyttes som et middel til tidlig varsling om mangler 
i infrastrukturen, der kan hindre en vellykket gennemførelse af EU's fælles energipolitik

- inkludere udvindings-/produktionskapaciteten for olie og gas, selv om denne tydeligvis er 
af begrænset størrelse og aftagende inden for EU

- inkludere indberetningspligt for kapaciteten vedrørende fortættet naturgas, som ordføreren 
anser for meget vigtigt i fremtiden for at sikre differentieringen af EU's gasforsyning

- sænke tærsklen for indberetning af kapaciteten for landbaserede vindenergi, idet 
energiproduktion hos udflyttede, mindre enheder kan blive en vigtig del af 
energiproduktionen i EU.


