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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning til 
Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union 
og om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0153),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0075/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 
20131,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at Kommissionen kan udføre sine 
opgaver på energiområdet, er det 
afgørende at få tegnet et samlet billede af 
udviklingen i investeringerne i 
energiinfrastrukturen i Unionen. 
Tilgængelige, regelmæssige og ajourførte 
data og oplysninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at foretage de 
fornødne sammenligninger og evalueringer 
og foreslå relevante foranstaltninger på 
grundlag af korrekte tal og analyser, især 
vedrørende den fremtidige balance mellem 
udbud af og efterspørgsel efter energi.

(1) Det er en forudsætning for
udviklingen af den europæiske 
energipolitik at få tegnet et samlet billede 
af udviklingen i investeringerne i 
energiinfrastrukturen i Unionen. 
Tilgængelige, regelmæssige og ajourførte 
data og oplysninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at foretage de 
fornødne sammenligninger og evalueringer 
og foreslå relevante foranstaltninger på 
grundlag af korrekte tal og analyser, især 
vedrørende den fremtidige balance mellem 
udbud af og efterspørgsel efter energi. 
Enhver foranstaltning, der foreslås eller 
træffes på EU-plan, bør 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 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør med dette for øje 
give Kommissionen data og oplysninger 
om de på deres område planlagte og 
igangværende investeringsprojekter i 
energiinfrastruktur vedrørende produktion, 
oplagring og transmission af olie, naturgas, 
elektricitet, herunder elektricitet fra 
vedvarende kilder, biobrændsler og 
biobrændstoffer samt CO2-opsamling og -
lagring, herunder sammenkoblinger med 
tredjelande. Det bør pålægges 
virksomhederne at indberette sådanne data 
og oplysninger til medlemsstaterne.

(9) Medlemsstaterne bør med dette for øje 
give Kommissionen data og oplysninger 
om de på deres område planlagte og 
igangværende investeringsprojekter i 
energiinfrastruktur vedrørende produktion, 
oplagring og transmission af olie, naturgas, 
elektricitet, herunder elektricitet fra 
vedvarende kilder, biobrændsler og 
biobrændstoffer samt CO2-opsamling og -
lagring, herunder sammenkoblinger med 
tredjelande. Det bør pålægges 
virksomhederne at indberette sådanne data 
og oplysninger til den pågældende 
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medlemsstat. Medlemsstaterne og 
Kommissionen skal være forpligtede til at 
sikre fortrolighed i omgangen med de 
data, som virksomhederne indberetter.

Or. en

Begrundelse

Det understreges yderligere, at fortroligheden omkring de indberettede data skal være sikret.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at undgå uforholdsmæssigt store 
administrative byrder og minimere 
omkostningerne for medlemsstaterne og 
virksomhederne, især små og mellemstore 
virksomheder, bør denne forordning give 
mulighed for at fritage medlemsstater og 
virksomheder for indberetningspligten, 
hvis Kommissionen modtager tilsvarende 
oplysninger i medfør af 
energisektorspecifikke retsakter, der er 
vedtaget af EU-institutionerne, og hvis 
mål er konkurrencebaserede 
energimarkeder i Unionen, et bæredygtigt 
europæisk energisystem og sikre 
energiforsyninger til Unionen. Ethvert 
dobbeltarbejde i forbindelse med 
indberetningskravene i tredje 
lovgivningspakke vedrørende det indre 
marked for elektricitet og naturgas bør 
således undgås.

(11) For at undgå uforholdsmæssigt store 
administrative byrder og minimere 
omkostningerne for medlemsstaterne og 
virksomhederne, især små og mellemstore 
virksomheder, bør denne forordning give 
mulighed for at fritage medlemsstater og 
virksomheder for indberetningspligten, 
hvis Kommissionen allerede har modtaget 
tilsvarende oplysninger fra en medlemsstat 
eller et særligt organ med ansvar for 
flerårig investeringsplanlægning og 
indberetning af data og oplysninger, der 
skal indgives i henhold til denne 
forordning, hvad angår dens flerårige 
EU-netudviklings- og -investeringsplaner 
for energiinfrastruktur. Kommissionen 
bør præcisere anvendelsen af denne 
undtagelse for virkelig at lette 
indberetningsbyrden for personer eller 
organer, der er underlagt forpligtelser, 
der hidrører fra denne forordning, og dem 
der er ansvarlige for forvaltning af 
indberetningssystemet i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

At undgå dobbelt indberetning og uforholdsmæssigt store administrative byrder var et af 
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formålene med det foregående forslag. Problemet blev ikke løst tilfredsstillende. Denne 
forordning bør derfor formalisere den praktiske tilgang, som Kommissionen ønsker at 
anlægge for at give virksomhederne og medlemsstaterne retssikkerhed.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) 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, 
som bør garantere fortroligheden af 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 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes ensartede 
rammer for indberetning til Kommissionen 
af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, elektricitet, 
herunder elektricitet fra vedvarende kilder, 
biobrændsler og biobrændstoffer, samt 
investeringsprojekter vedrørende 
opsamling og lagring af CO2, der 

1. I denne forordning fastsættes ensartede 
rammer for indberetning til Kommissionen 
af data og oplysninger om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i 
sektorerne for olie, naturgas, kul, 
elektricitet, herunder elektricitet fra 
vedvarende kilder, biobrændsler og 
biobrændstoffer, samt investeringsprojekter
vedrørende opsamling og lagring af CO2, 
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produceres i disse sektorer. der produceres i disse sektorer.

Or. en

Begrundelse

Data i forbindelse med kulproduktion og -udvinding skal optages i anvendelsesområdet for 
denne forordning. Skifergasudviklingen i USA har indflydelse på priserne for gas og kul i 
Europa, som genopliver kulindustrien. Tyskland og Nederlandene skal opbygge en ny 
kulkapacitet på 12,5 gigawatt mellem 2012 og 2015. En så vigtig infrastrukturudvikling kan 
der ikke bare ses bort fra.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder også anvendelse 
på EU-virksomheder, som investerer i 
energiinfrastrukturprojekter i tredjelande, 
som er direkte tilsluttet eller har 
indvirkning på energinettet i en eller flere 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på "energiinfrastruktur" i retningslinjerne for transeuropæisk 
energiinfrastruktur omfatter infrastrukturer, der er placeret inden for Unionen, eller som 
forbinder Unionen og et eller flere tredjelande. Det er ligeledes vigtigt at give meddelelse om 
infrastrukturinvesteringer i tredjelande, der har indflydelse på energinettet i en eller flere 
medlemsstater og følgelig på det europæiske energimarked.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iiia) bygning af nye 
forbindelsesledninger til 
energioverførselssystemer mellem 
Unionen og tredjelande eller 
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energiinfrastruktur, der har indflydelse på 
energinettet i en eller flere medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det er ligeledes vigtigt at give meddelelse om infrastrukturinvesteringer i tredjelande, der har 
indflydelse på energinettet i en eller flere medlemsstater og følgelig på det europæiske 
energimarked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Første afsnit finder ikke anvendelse på 
virksomhederne, hvis den pågældende 
medlemsstat beslutter at anvende andre 
midler til at give Kommissionen de i artikel 
3 omhandlede data eller oplysninger.

Bestemmelsen i første afsnit finder dog 
ikke anvendelse, hvis den pågældende 
medlemsstat beslutter at anvende andre 
midler til at give Kommissionen de i artikel 
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 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, deres bemyndigede 
enheder eller det specifikke organ 

Hvis medlemsstaterne, deres bemyndigede 
enheder eller det specifikke organ 
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omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), kan i 
deres indberetninger tilføje relevante 
bemærkninger såsom bemærkninger
vedrørende forsinkelser af 
investeringsprojekter eller hindringer for 
gennemførelsen af dem.

omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) råder
over oplysninger vedrørende forsinkelser 
af investeringsprojekter og/eller hindringer 
for gennemførelsen af dem, indføjer 
medlemsstaterne disse oplysninger i de 
indberetninger, der er omhandlet i 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 10

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager inden for de 
rammer, der er fastlagt i denne forordning, 
senest to måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden de bestemmelser, som er 
nødvendige for dens gennemførelse, og 
som vedrører form og andre tekniske 
enkeltheder ved indberetning af de i artikel 
3 og 5 omhandlede data og oplysninger. 
Indtil da finder Kommissionens forordning 
(EU, Euratom) nr. 833/2010 af 21. 
september 2010 om gennemførelse af 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
617/2010 fortsat anvendelse.

Kommissionen vedtager inden for de 
rammer, der er fastlagt i denne forordning, 
senest to måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden de bestemmelser, som er 
nødvendige for dens gennemførelse, og 
som vedrører form og andre tekniske 
enkeltheder ved indberetning af de i artikel 
3 og 5 omhandlede data og oplysninger, 
herunder anvendelse af undtagelsen 
under artikel 3, stk. 2, og navnlig 
bestemmelserne vedrørende tidsfrister og 
indhold af indberetningerne og de 
enheder, der er pålagt indberetningspligt. 
Indtil da finder Kommissionens forordning 
(EU, Euratom) nr. 833/2010 af 21. 
september 2010 om gennemførelse af 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
617/2010 fortsat anvendelse.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – afsnit 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 
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 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at konstatere, hvor der i fremtiden kan 
opstå huller mellem det energiudbud og 
den energiefterspørgsel, der er væsentlige 
fra et EU-energipolitisk synspunkt

(a) at konstatere, hvor der i fremtiden kan 
opstå huller mellem det energiudbud og 
den energiefterspørgsel, der er væsentlige 
fra et EU-energipolitisk synspunkt, med 
særlig vægt på eventuelt kommende fejl 
og mangler i infrastrukturen til 
produktion og overførsel.

Or. en

Begrundelse

De indsamlede data og oplysninger skal især bruges til at identificere mangler, hvad angår 
infrastrukturinvesteringer, som kan hindre gennemførelsen af lovgivningen for det indre 
marked for energi. Indberetningsinstrumentet skal anvendes som et middel til tidlig varsling 
om infrastrukturmangler, der truer den vellykkede gennemførelse af EU's fælles energipolitik.
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) at fastslå den investering, der er 
nødvendig for at forbedre funktionen af 
det indre marked for energi.

Or. en

Begrundelse

De indsamlede data og oplysninger skal især bruges til at identificere mangler, hvad angår 
infrastrukturinvesteringer, som kan hindre gennemførelsen af lovgivningen for det indre 
marked for energi. Indberetningsinstrumentet skal anvendes som et middel til tidlig varsling 
om infrastrukturmangler, der truer den vellykkede gennemførelse af EU's fælles energipolitik.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) at overvåge Unionens investeringer i 
projekter i tredjelande, der har 
indvirkning på Unionens energimarked 
og på dens forsyningssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Det er ligeledes vigtigt at give meddelelse om infrastrukturinvesteringer i tredjelande, der har 
indflydelse på energinettet i en eller flere medlemsstater og følgelig på det europæiske 
energimarked.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen drøfter analyserne med 
interesserede parter såsom ENTSO-E, 
ENTSO-G, Gaskoordinationsgruppen og 
Olieforsyningsgruppen.

3. Kommissionen drøfter analyserne med 
interesserede parter såsom ENTSO-E, 
ENTSO-G, Gaskoordinationsgruppen og 
Olieforsyningsgruppen. 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 16

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 2.1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Rørledninger og projekter af fælles 
interesse, der er fastlagt ved retningslinjer, 
der er opstillet i medfør af artikel 171 i 
TEUF.

– Rørledninger, der udgør et væsentligt 
led i nationale eller internationale 
forbindelsesnet, og rørledninger og 
projekter af fælles interesse, der er fastlagt 
ved retningslinjer, der er opstillet i medfør 
af [] artikel 171 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 2.2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Terminaler til import af flydende 
naturgas (LNG), med en 

– Terminaler til import og eksport af 
flydende naturgas (LNG) og komprimeret 
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fordampningskapacitet på 1 mia. m3/år og
derover.

naturgas, med en fordampningskapacitet 
på 1 mia. m3/år og derover.

Or. en

Begrundelse

Både import og eksport bør være omfattet af forordningen.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 3.1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Vindmølleparker med en effekt på 20 
MW eller derover

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

Or. en

Begrundelse

Den tærskel på 10 MW, som Kommissionen har sat for vindmølleparker 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.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 3.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2a. Oplagring
– Faciliteter til oplagring af el

Or. en
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Begrundelse

Som for eksempel oplagringsprojekter i form af pumpekraft

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kul:
3a.1 Udvinding og produktion
– udvindings- og produktionsanlæg med 
et årligt output på mindst en million ton.

Or. en

Begrundelse

Data i forbindelse med kulproduktion og -udvinding skal optages i anvendelsesområdet for 
denne forordning. Skifergasudviklingen i USA har indflydelse på priserne for gas og kul i 
Europa, som genopliver kulindustrien. Tyskland og Nederlandene skal opbygge en ny 
kulkapacitet på 12,5 gigawatt mellem 2012 og 2015. En så vigtig infrastrukturudvikling kan 
der ikke bare ses bort fra.
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BEGRUNDELSE

Dette forslag fra Kommissionen til en ny forordning efter Domstolens dom om at annullere 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 om indberetning til Kommissionen om 
investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union og om at opretholde 
samme forordnings virkninger, indtil en ny forordning, er vedtaget med rette hjemmel, dvs. 
artikel 194, stk. 2, TEUF.

Domstolens dom af 6. september 2012 blev afsagt, efter at Europa-Parlamentet i oktober 2010 
lagde sag an mod Rådet, hvori det bestred hjemlen for vedtagelsen af forordning 617/2010 og 
anmodede Domstolen om at annullere den (sag C-490/10). Rådet anvendte artikel 337 TEUF 
og artikel 187 TEA som hjemmel på baggrund af, at forordningen havde med indhentning af 
generelle oplysninger at gøre.
I sit nye forslag foreslår Kommissionen en forordning med det samme indhold og samme 
anvendelsesområde som den annullerede forordning. Der er tilføjet et par få tilpasninger, der 
er strengt nødvendige på grund af den nye lovgivningsproces. Ordføreren bemærker også med 
tilfredshed, at mange af de ændringsforslag, der blev vedtaget i Europa-Parlamentet i 2010 
ved høringsproceduren, blev optaget i det nye forslag.

Den foreslåede forordnings anvendelsesområde er identisk med den annullerede forordnings. 
Det kræves, at medlemsstaterne hvert andet år indberetter data og oplysninger om 
investeringsprojekter vedrørende produktion, oplagring og transmission af olie, naturgas og 
elektricitet.

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 vedrørende opførelse, modernisering, nedlukning af produktion, 
transport og oplagringskapacitet (udspecificeret i et bilag til forordningen). 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.
Målet er at sikre, at Kommissionen informeres nøjagtigt og regelmæssigt om investeringer i 
EU-energiinfrastruktur, så den har mulighed for at varetage sine opgaver på energiområdet.
Hvert andet år vil Kommissionen 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 få et klarere 
overblik over den forventede efterspørgsel og det disponible udbud.

Ordføreren støtter fuldt ud forslaget og bifalder det nye retsgrundlag. Et sådant instrument er 
nødvendigt og supplerer "Connecting Europe"-faciliteten for at fastslå behovene for 
investering i energiinfrastrukturer med henblik på at opnå et indre marked på energiområdet.
Ordføreren har fremsat endnu et par forslag til nogle yderligere præciseringer for at undgå 
dobbeltindberetning, hvis meddelelser om investeringer er nødvendige i henhold til anden 
specifik EU-lovgivning. Medlemsstaterne vil blive fritaget fra forpligtelsen til at indberette 
sådanne investeringer.
Ordføreren insisterer også på at styrke de bestemmelser, der er knyttet til fortroligheden af 
informations- og datasikkerhed.
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Sigtet med de øvrige hovedændringer i udkastet til betænkning er at

 udvide anvendelsesområdet til at omfatte kul som et væsentligt element af energimixen, 
da dette også har indflydelse på EU's energipolitik;

 indføre pligt til indberetning om infrastrukturinvesteringer i tredjelande, der har 
indflydelse på energinettet i en eller flere medlemsstater og følgelig på det europæiske 
energimarked;

 indføre indberetningsforpligtelser vedrørende kapaciteter for komprimeret naturgas 
foruden flydende naturgas til både import og eksport, hvilket ordføreren anser for at være 
meget vigtigt i fremtiden for at sikre diversificeringen af EU's gasforsyning;

 at sænke tærsklen for indberetning af kapaciteten for landbaseret vindenergi, idet 
energiproduktion hos udflyttede, mindre enheder kan blive en vigtig del af 
energiproduktionen i EU;

 udvide indberetningsforpligtelsen for kapaciteter forbundet med faciliteter til oplagring af 
elektricitet.


