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PR_CNS_art55am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

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(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av artikel 284 i EG-fördraget och artikel 187 i Euratomfördraget, i enlighet 
med vilka rådet har hört parlamentet (C7-0125/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och artikel 119 andra stycket i 
Euratomfördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av 
den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet 
har godkänt.

5. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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 

(2) En förutsättning för utvecklingen av 
gemenskapens energipolitik är att skapa en 
övergripande bild av hur investeringarna i 
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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.

gemenskapens 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. Varje åtgärd som 
föreslås eller vidtas på gemenskapsnivå 
bör vara neutral och får inte störa 
marknadens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Det politiska syftet med denna förordning bör tydliggöras. Den är ett viktigt instrument för 
utvecklingen av den gemensamma energipolitiken.

Ändringsförslag 2

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 3

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 som beräknas 
komma igång inom tre år när det gäller 
petroleum- och naturgassektorerna, eller 
inom fem år när det gäller projekt inom 
elsektorn, och projekt som syftar till att ta 
infrastruktur ur bruk inom tre år. För att 
detta anmälningsförfarande ska fylla 
någon funktion och inte skapa falska 
förväntningar är det viktigt att det 
omfattar endast sådana projekt som 
befinner sig i ett relativt långt framskridet 
stadium där det är högst sannolikt att 
projektet kommer att slutföras.

Or. en

Motivering

Den nuvarande informationen är alltför vag, och det bör vara tydligt att endast projekt som 
högst sannolikt kommer att genomföras ska anmälas.

Ändringsförslag 4

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 

(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 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
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att genomföras inom deras territorium. De 
berörda företagen bör vara skyldiga att 
delge medlemsstaterna dessa uppgifter och 
denna information.

som planeras eller håller på att genomföras 
inom deras territorium. De berörda 
företagen bör vara skyldiga att delge 
medlemsstaterna dessa uppgifter och denna 
information. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör åläggas att se till att de 
uppgifter som lämnas av företag 
behandlas konfidentiellt.

Or. en

Motivering

Ett tydliggörande av förordningens räckvidd, och ytterligare betoning av att uppgifter måste 
behandlas konfidentiellt.

Ändringsförslag 5

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 
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. 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 dess 
krav samt vilka som är ansvariga för 
administrationen av 
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rapporteringssystemet. 

Or. en

Motivering

Även om det är vettigt att undvika dubbla rapporteringsmekanismer när företag använder 
andra kanaler för att förse kommissionen med upplysningar, måste man se till att den 
information och de uppgifter som lämnas på annat sätt är likvärdiga och kan jämföras med 
de uppgifter och den information som ingår i rapporteringsskyldigheten. Dessutom bör alla 
undantag tydligt regleras i genomförandebestämmelserna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 eller den information som 
lämnas till kommissionen behandlas 
konfidentiellt.

Or. en

Motivering

De uppgifter och den information som kommissionen begär är mycket känslig för de 
ekonomiska aktörerna, och kommissionen måste därför garantera den högsta konfidentiella 
nivån när man hanterar dessa uppgifter eller denna information.



PE430.531v02-00 10/22 PR\797212SV.doc

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 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. 
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.

Or. en

Motivering

Ett klargörande (som inte berör den svenska versionen (övers. anm.)) –
”observationsgruppen” är faktiskt bara en enhet inom kommissionen. Dessutom bör det 
politiska syftet med denna förordning tydliggöras. Detta är ett viktigt instrument för 
utvecklingen av den gemensamma energipolitiken och bör starta en debatt på EU-nivå bland 
alla intresserade parter och intressenter.

Ändringsförslag 8

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 

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

energiinfrastruktur inom olje-, gas-, el- och 
biobränslesektorerna och om 
investeringsprojekt som avser avskiljning 
och lagring av koldioxid som produceras i 
dessa sektorer.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande.

Ändringsförslag 9

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 vilka beräknas komma 
igång inom tre år när det gäller 
petroleum- och naturgassektorerna, eller 
inom fem år när det gäller projekt inom 
elsektorn samt projekt som enligt 
planerna ska tas ur bruk inom tre år.

Or. en

Motivering

Den nuvarande formuleringen (projekt ”för vilka verksamheten redan har inletts eller enligt 
planerna ska inledas inom fem år”) är alltför vag, och skulle, särskilt inom petroleum- och 
naturgassektorerna, kunna betyda att projekten måste anmälas på ett alltför tidigt stadium. 
Detta skulle kunna öka osäkerheten hos de prognoser som kommissionen ska presentera.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Planerade investeringsprojekt: 
investeringsprojekt innan uppförandet 
påbörjas och kapitalkostnader uppstått

(3) Planerade investeringsprojekt: 
investeringsprojekt för vilka bygglov har 
utfärdats av behörig instans innan 
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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.

uppförandet påbörjas eller innan 
avvecklingen har verkställts.

Or. en

Motivering

Definitionen är inte tillräckligt tydlig. Enligt den föreslagna definitionen skulle projekt som 
bara befinner sig på idéstadiet eller är föremål för en genomförbarhetsstudie kunna falla 
inom förordningens räckvidd. Detta skulle dock inte ge en korrekt bild av den förväntade 
utvecklingen och skulle skapa förtroendeproblem. Därför är det nödvändigt att förordningen 
avser endast projekt där sannolikheten för genomförande är hög. Utfärdandet av ett 
byggnadslov skulle kunna vara det avgörande kriteriet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Ibruktagande: den fas då 
infrastrukturen börjar användas.

Or. en

Motivering

Termen ”ibruktagande” behöver definieras, eftersom det också finns en definition för 
”avveckling”.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Berörda företag ska före den 31 maj 
varje rapporteringsår lämna de uppgifter 
eller den information som avses i artikel 3 
till de medlemsstater, inom vars territorium 
de avser att verkställa investeringsprojekt, 

1. Berörda företag ska före den 31 maj 
varje rapporteringsår lämna de uppgifter 
eller den information som avses i artikel 3 
till de medlemsstater, inom vars territorium 
de avser att verkställa investeringsprojekt, 
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eller till den enhet som uppgiften 
delegerats till. De uppgifter eller den 
information som rapporteras ska återspegla 
läget för investeringsprojekt per den 31 
mars det aktuella rapporteringsåret.

eller till den enhet som uppgiften 
delegerats till. De uppgifter eller den 
information som rapporteras ska återspegla 
läget för investeringsprojekt per den 31 
mars det aktuella rapporteringsåret.

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.

Or. en

Motivering

Även om det är vettigt att undvika dubbla rapporteringsmekanismer när företag använder 
andra kanaler för att förse kommissionen med upplysningar, måste man se till att den 
information och de uppgifter som lämnas på annat sätt är likvärdiga och kan jämföras med 
de uppgifter och den information som ingår i rapporteringsskyldigheten. Detta är ett viktigt 
element för att genom den nya förordningen förbättra tillämpningen av den gamla.

Ändringsförslag 13

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) Volymen på planerad kapacitet eller 
kapacitet under uppförande.

Or. en

Motivering

I punkt 3 i samma artikel nämns ”den installerade kapacitetens volym”. Det måste klargöras 
att ordet kapacitet i punkt 1 syftar på samma information. 
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att få mer information om de exakta utvecklingsfaserna i samband med ny 
energiinfrastruktur.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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 anmälan som avses i 
artikel 3.

Or. en

Motivering

Det måste göras tydligt att medlemsstaterna är skyldiga att komplettera sin anmälan med 
kommentarer om de har någon information om förseningar och/eller hinder rörande 
genomförandet av investeringsprojekt.
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Ändringsförslag 16

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

Or. en

Motivering

Tidigare tillämpades inte de förra förordningarna korrekt, och kommissionen hade inte alltid 
tillgång till konsekventa och jämförbara uppgifter. Det måste göras klart att den information 
som lämnas till kommissionen ska vara tydlig och fullständig och, om detta inte är fallet, att 
kommissionen har rätt att begära förtydliganden.

Ändringsförslag 17

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 avslöjas samt att 
sammanställningen omöjliggör slutsatser 
om företagen.
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Or. en

Motivering

I några medlemsstater är bara ett begränsat antal företag verksamma inom en viss 
affärsverksamhet, så att t.o.m. sammanställda uppgifter kan avslöja konfidentiell information. 
Därför måste det göras tydligt att kommissionen måste hanterar uppgifterna så att det inte 
går att dra några slutsatser om enskilda företag.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 när det gäller 
kommersiellt känsliga uppgifter och 
kommersiellt känslig information.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra vem som ansvarar för att de uppgifter som man har fått 
tillgång till förblir konfidentiella.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
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bestämmelser om tidpunkten för 
anmälningen och dess innehåll samt de 
enheter som faller under 
anmälningskravet.

Or. en

Motivering

För att undvika administrativa bördor måste man klargöra hur undantaget ska tillämpas i fall 
av dubbel rapportering.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också se till att de 
IT-resurser som krävs för de syften som 
nämns i första stycket garanterar att de 
uppgifter eller den information som 
delges kommissionen förblir konfidentiell.

Or. en

Motivering

De uppgifter och den information som kommissionen begär är mycket känslig för de 
ekonomiska aktörerna, och kommissionen måste därför garantera den högsta konfidentiella 
nivån när man hanterar dessa uppgifter eller denna information.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

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 

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 
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framtidsutsikterna för EU:s energisystem, 
framför allt med avseende på:

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 i efterfrågan och tillgången på 
energi med särskild tonvikt på eventuella 
framtida brister och felaktigheter i 
infrastrukturen för produktion och 
överföring.

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

(b) Identifiering av investeringshinder i 
allmänhet, särskilt utvecklingen av 
förnybara energikällor, och främjande av 
bästa praxis för att ta itu med dem.

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

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

Or. en

Motivering

De insamlade uppgifterna och den insamlade informationen måste särskilt användas för att 
identifiera brister avseende infrastrukturinvesteringar, vilka kan försvåra både 
genomförandet av lagstiftningen för den inre energimarknaden och direktivet om förnybar 
energi. Anmälningsinstrumentet måste utnyttjas som ett redskap för tidig varning avseende 
brister i infrastrukturen vilka kan äventyra ett framgångsrikt genomförande av en gemensam 
energipolitik i EU.

Ändringsförslag 22

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 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.

Or. en
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Motivering

Anmälningsförfarandet ska fylla en politisk funktion, nämligen att förbereda en analys som 
kan tjäna som underlag i en fortlöpande debatt på europeisk nivå om behovet av 
energiinfrastruktur. Därför måste kommissionen diskutera sina analyser med intresserade 
parter.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga – led 1 – led -1.1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Större investeringar i oljeutvinning är en viktig aspekt för att överblicka utvecklingen och 
trenderna på den europeiska energimarknaden, särskilt med krympande resurser inom EU. 
Därför bör dessa investeringar också omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga – led 2 – led -2.1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Större investeringar i gasutvinning är en viktig aspekt för att överblicka utvecklingen och 
trenderna på den europeiska energimarknaden, särskilt med krympande resurser inom EU. 
Därför bör dessa investeringar också omfattas av förordningen.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga – led 2 – led 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2. Terminaler för flytande naturgas 
(LNG)

2.2. LNG

– Terminaler för import av flytande 
naturgas.

– Terminaler för import och export av 
flytande naturgas.

– Kapacitet för återförgasning, lagring 
och kondensering.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull bör både import och export omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga – led 3 – led 3.1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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 offshore 
vindkraftparker eller med en kapacitet på 
5 MW eller mer för landbaserade 
vindkraftparker).

Or. en

Motivering

Det tröskelvärde som kommissionen nämner för landbaserade vindkraftparker, nämligen 
10 MW, skulle vara för högt för att ge en riktig bild av vindkraftens huvudsakliga utveckling i 
EU under de senaste åren (36 % av all nybyggd kapacitet för elframställning i EU 2008 var 
vindkraft, som överträffade all annan teknik). Ett instrument som inte kan fånga upp en sådan 
viktig del av sektorn för elframställning skulle vara inte bara meningslös utan dessutom 
motverka sitt politiska syfte.



PR\797212SV.doc 21/22 PE430.531v02-00

SV

MOTIVERING

Kommentarer

Bakgrund/Kommissionens förslag

Det här är ett förlag till rådets förordning (samrådsförfarandet) som syftar till att garantera att 
kommissionen korrekt och regelbundet informeras om investeringsprojekt inom EU:s 
infrastruktur, för att kommissionen ska kunna utföra sina uppgifter och särskilt bidra till EU:s 
energipolitik. Den här förordningen ersätter en liknande förordning från 1996 (som även den 
var en omarbetning av en förordning från 1972). Den upphävda förordningen anses förlegad, 
då den inte återspeglar de viktiga förändringar som har ägt rum på energiområdet sedan 1996 
(EU:s utvidgning och leveranssäkerhetsfrågorna, förnybar energi, klimatförändringspolitiken, 
EU:s nya roll på energiområdet enligt Lissabonfördraget). 

Enligt förordningen måste medlemsstaterna (eller den enhet som uppgiften delegerats till) 
vartannat år samla in och anmäla uppgifter och information om vissa typer (specificerade i 
bilagan till förordningen) om investeringsprojekt avseende uppbyggnad, modernisering eller 
avveckling av produktions-, transport- eller lagringskapacitet (planerad eller pågående). Dessa 
omfattar olja, naturgas, el, biobränsle och koldioxid som kommer från dessa källor. 
Förordningen förpliktar energiföretagen att lämna de uppgifter som krävs till sin egen 
medlemsstat. Den specificerar också innehållet i anmälan (kapacitet, lokalisering, tidsplan, 
teknik som används med tanke på säkra leveranser, system för avskiljning av koldioxid och 
ombyggnadsmekanismer samt kommentarer avseendeförseningar eller hinder för projektets 
genomförande).

För att undvika dubbel rapportering i de fall då anmälan av investeringar krävs enligt annan 
specifik EU-lagstiftning, kan medlemsstaterna undantas från kravet att anmäla sådana 
investeringar.

Informationen kommer att förbli konfidentiell, men kommissionen kommer att kunna 
offentliggöra sammanställda uppgifter1. Kommissionen kommer också att vartannat år göra en 
sektorsövergripande analys av den strukturella utvecklingen av och framtidsutsikterna för 
gemenskapens energisystem samt varje annan särskild analys som kan behövas. Detta skulle 
möjliggöra en identifiering av potentiella framtida luckor i försörjning och efterfrågan, och 
dessutom av investeringshinder. Denna förordning syftar till att åstadkomma bättre 
transparens när det gäller bedömd efterfrågan och tillgänglig (eller planerad) tillgång.

Med dessa analyser kommer kommissionen lättare att kunna främja bästa praxis och införa 
större öppenhet och insyn för marknadsaktörerna. I syfte att utveckla gemensamma synsätt i 
dessa frågor skulle resultaten av sådana analyser diskuteras med berörda parter och 
offentliggöras.

En översyn av förordningen planeras fem år efter att den har trätt i kraft.

                                               
1 Genom observationsgruppen för energimarknaden – http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden anser att denna förordning är en verkligt viktig bit i det energipolitiska pusslet 
i EU. Vi kan inte på ett effektivt sätt främja en energipolitik på gemenskapsnivå utan att ha 
adekvat information om vår energiinfrastruktur. Inte desto mindre är det mycket viktigt att 
informationen kan garanteras konfidentialitet, och att varje förslag är neutralt och inte blir en 
marknadsstörning framkallad på politisk väg. Dessutom bör rapporteringskraven vara lätta att 
uppfylla, så att man undviker onödiga administrativa bördor för företagen och 
medlemsstaternas eller kommissionen administrationer. 

Därför vill föredraganden föröka se till att förordningen kan fungera i praktiken (eftersom 
många medlemsstater inte levde upp till rapporteringskraven i den gamla förordningen) och 
att den kommer till så stor nytta som möjligt samt ger den bästa tänkbara överblicken över 
den förväntade utvecklingen av energiinfrastrukturen.

En viktig teknisk detalj är att den nya artikel 194 i Lissabonfördraget, som stärker 
EU:s behörigheter inom energipolitiken, bör vara rättslig grund för den här förordningen. 
Detta skulle på sikt ge Europaparlamentet medbeslutandebefogenhet i lagstiftningen 
(det ordinarie lagstiftningsförfarandet i Lissabonfördraget).

De andra viktigare ändringarna i förslaget till betänkande syftar till att
– klargöra vilka typer av investeringsprojekt som måste rapporteras och vid vilken fas 

under investeringens utvecklingen som detta bör ske så att man kan undvika 
konfidentialitetsproblem samt ge en relevant bild av den förväntade utvecklingen genom 
att ta med de projekt vilkas genomförande är högst sannolikt, 

– klargöra anmälningarnas definitioner och innehåll, 
– skärpa bestämmelserna om konfidentialitet i samband med de uppgifter som ska 

offentliggöras av Europeiska kommissionen,
– minska rapporteringsbördan genom att kräva att kommissionen i en genomförandeakt 

klargör hur detta undantag från dubbel rapportering (när rapportering av 
investeringsprojekt krävs enligt andra direktiv) ska tillämpas, särskilt vad som måste 
rapporteras, när, av vem, till vem och i vilken form,

– se till att den analys som kommissionen ska göra utifrån den erhållna informationen blir 
mer användbar, så att den kan fungera som ett redskap för tidig varning avseende brister i 
infrastrukturen vilka kan äventyra ett framgångsrikt genomförande av en gemensam 
energipolitik i EU,

– inkludera kapaciteten för utvinning/framställning av olja och gas, även om denna är 
tämligen liten och blir allt mindre inom EU,

– inkludera krav på rapportering för kapacitet avseende flytande naturgas, vilken 
föredraganden anser mycket viktig i framtiden för att garantera en diversifiering av 
EU:s gasförsörjning,

– sänka tröskeln för rapportering av landbaserad vindkraftkapacitet, eftersom 
decentraliserad energiframställning i små enheter kan bli en viktig del av 
EU:s energiproduktion.


