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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan till 
kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska 
unionen och om ersättning av förordning (EU, Euratom) nr 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0153),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 194 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0075/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
22 maj 20131,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Att skapa en övergripande bild av hur 
investeringarna i unionens 
energiinfrastruktur utvecklas är avgörande

(1) En förutsättning för utvecklingen av 
en europeisk energipolitik är att det 
skapas en övergripande bild av hur 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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för att kommissionen ska kunna utföra 
sina uppgifter på energiområdet. Tillgång 
till regelbundna, aktuella uppgifter och 
regelbunden, aktuell information bör 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 energi.

investeringarna i unionens 
energiinfrastruktur utvecklas. Tillgång till 
regelbundna, aktuella uppgifter och 
regelbunden, aktuell information bör 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 energi. Alla åtgärder som föreslås eller 
vidtas på unionsnivå bör vara neutrala 
och inte innebära några ingrepp i 
marknadens funktion.

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 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I detta syfte bör medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om uppgifter och 
information om investeringsprojekt 
avseende energiinfrastruktur som rör 
produktion, lagring och transport av olja, 
naturgas, el, inklusive el producerad från 
förnybara energikällor, och biobränslen 
eller avskiljning och lagring av koldioxid 
och som planeras eller håller på att 
genomföras inom deras territorium, 
inklusive när det gäller sammankoppling 
med tredjeländer. De berörda företagen bör 
vara skyldiga att underrätta medlemsstaten 
om dessa uppgifter och denna information.

(9) I detta syfte bör medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om uppgifter och 
information om investeringsprojekt 
avseende energiinfrastruktur som rör 
produktion, lagring och transport av olja, 
naturgas, el, inklusive el producerad från 
förnybara energikällor, och biobränslen 
eller avskiljning och lagring av koldioxid 
och som planeras eller håller på att 
genomföras inom deras territorium, 
inklusive när det gäller sammankoppling 
med tredjeländer. De berörda företagen bör 
vara skyldiga att underrätta den berörda
medlemsstaten om dessa uppgifter och 
denna information. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör åläggas att se till att de 
uppgifter som lämnas av företag 
behandlas konfidentiellt.
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Or. en

Motivering

Här framhävs ytterligare att uppgifterna måste behandlas som konfidentiella.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I syfte att undvika oproportionella 
administrativa bördor och för att minimera 
kostnaderna för medlemsstaterna och 
företagen, inte minst små och medelstora 
företag, bör denna förordning ge möjlighet 
att undanta medlemsstater och företag från 
rapporteringsskyldigheten om jämförbar 
information redan delges kommissionen 
enligt unionsrättsakter som är specifika 
för energisektorn, som antagits av 
unionens institutioner, och som syftar till 
att uppnå målen att skapa 
konkurrenskraftiga energimarknader i 
unionen och att göra unionens 
energisystem hållbart och att trygga 
energiförsörjningen i unionen. All 
överlappning i fråga om den 
rapporteringsskyldighet som anges i det 
tredje paketet om den inre marknaden för 
el och naturgas bör därför undvikas.

(11) I syfte att undvika oproportionella 
administrativa bördor och för att minimera 
kostnaderna för medlemsstaterna och 
företagen, inte minst små och medelstora 
företag, bör denna förordning ge möjlighet 
att undanta medlemsstater och företag från 
rapporteringsskyldigheten om jämförbar 
information redan har delgetts 
kommissionen av en medlemsstat eller av 
ett särskilt organ med uppgift att sköta 
flerårig investeringsplanering och att 
rapportera om de uppgifter och den 
information om dess unionsomfattande 
fleråriga nätutvecklingsplan och 
investeringsplan avseende 
energiinfrastruktur, som kommer att 
delges som ett led i tillämpningen av 
denna förordning. Kommissionen bör 
klarlägga tillämpningen av detta 
undantag för att verkligen göra 
rapporteringsskyldigheterna mindre 
betungande för de personer eller organ 
som omfattas av skyldigheterna enligt 
denna förordning och för dem som 
ansvarar för förvaltningen av 
rapporteringssystemet i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Ett av syftena med det tidigare förslaget var att dubbel rapportering och oskäligt betungande 
administration skulle undvikas. Den frågan åtgärdades inte tillräckligt och därför bör man i 
denna förordning formellt föreskriva det praktiska tillvägagångssätt som kommissionen vill 
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tillämpa för att industrin och medlemsstaterna ska få klarhet om gällande lag.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att underlätta 
uppgiftsbehandlingen samt för att förenkla 
och säkerställa anmälan av uppgifterna bör 
kommissionen, och särskilt dess 
observationsgrupp för energimarknaden, ha 
möjlighet att vidta alla lämpliga åtgärder i 
detta syfte, i synnerhet användning av 
integrerade it-redskap och it-förfaranden.

(12) För att underlätta 
uppgiftsbehandlingen samt för att förenkla 
och säkerställa anmälan av uppgifterna bör 
kommissionen, och särskilt dess 
observationsgrupp för energimarknaden, ha 
möjlighet att vidta alla lämpliga åtgärder i 
detta syfte, i synnerhet användning av 
integrerade it-redskap och it-förfaranden, 
varvid det bör garanteras att de uppgifter 
eller den information som anmäls till 
kommissionen förblir konfidentiella.

Or. en

Motivering

De uppgifter och den information som kommissionen begär är mycket känslig för de 
ekonomiska aktörerna, och kommissionen måste därför garantera högsta konfidentialitet vid 
hanteringen av dessa uppgifter eller denna information.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom sektorerna för 
olja, naturgas, el, däribland el från 
förnybara källor, och biobränsle och om 
investeringsprojekt som avser avskiljning 
och lagring av koldioxid som produceras i 
dessa sektorer.

1. Genom denna förordning inrättas 
gemensamma ramar för anmälan till 
kommissionen av uppgifter och 
information om projekt för investeringar i 
energiinfrastruktur inom sektorerna för 
olja, naturgas, kol, el, däribland el från 
förnybara källor, och biobränsle och om 
investeringsprojekt som avser avskiljning 
och lagring av koldioxid som produceras i 
dessa sektorer.
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Or. en

Motivering

Uppgifter om produktion och utvinning av kol måste också omfattas av denna förordning. 
Utvecklingen av skiffergas i Förenta staterna påverkar gas- och kolpriset i Europa, något 
som i sin tur ger stimulans till kolindustrin. Tyskland och Nederländerna kommer att bygga 
12,5 gigawatt ny kolkapacitet mellan 2012 och 2015. En sådan viktig utveckling av 
infrastrukturen kan inte bara förbigås med tystnad.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller också företag 
från unionen, som investerar i 
energiinfrastrukturprojekt i tredjeländer 
som är direkt sammanlänkade med eller 
har inverkan på energinäten i en eller 
flera medlemsstater.

Or. en

Motivering

I definitionen av ”energiinfrastruktur” i riktlinjerna för den transeuropeiska
energiinfrastrukturen ingår infrastrukturer som är belägna inom unionen eller som 
sammanlänkar unionen med ett eller flera tredjeländer. Det är lika viktigt att anmäla 
infrastrukturinvesteringar som har inverkan på energinäten i en eller flera medlemsstater och 
således på den europeiska energimarknaden.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) bygga nya sammanlänkningar 
mellan systemen för transport av energi 
mellan unionen och tredjeländer eller 
annan energiinfrastruktur som har 
inverkan på energinäten i en eller flera 
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medlemsstater.

Or. en

Motivering

Det är lika viktigt att anmäla infrastrukturinvesteringar som har inverkan på energinäten i en 
eller flera medlemsstater och således på den europeiska energimarknaden.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket är dock inte tillämpligt på 
företag om den berörda medlemsstaten 
beslutar att tillämpa andra metoder för att 
tillhandahålla kommissionen uppgifter och 
information i enlighet med artikel 3.

Första stycket är dock inte tillämpligt på 
företag om 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 fullt ut likvärdiga och jämförbara 
med de uppgifter och den information som ingår i rapporteringsskyldigheten. Detta är viktigt 
för att man med den nya förordningen ska kunna förbättra tillämpningen av den gamla.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna, den enhet som uppgiften 
delegerats till eller de särskilda organ som 
avses i artikel 3.2 b kan komplettera 
rapporteringen med relevanta 
kommentarer, däribland kommentarer om 

Om medlemsstaterna, den enhet som 
uppgiften delegerats till eller de särskilda 
organ som avses i artikel 3.2 b eventuellt 
känner till något om förseningar och/eller
hinder som rör genomförandet av 
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förseningar eller hinder som rör 
genomförandet av investeringsprojekt.

investeringsprojekt ska dessa 
medlemsstater ta med detta i den anmälan 
som görs enligt artikel 3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom de gränser som fastställs genom 
denna förordning ska kommissionen, inom 
två månader från ikraftträdandet av denna 
förordning, anta de bestämmelser som 
erfordras för dess tillämpning när det gäller 
formen och andra tekniska detaljer som 
avser anmälan av de uppgifter och den 
information som avses i artiklarna 3 och 5. 
Fram till dess är kommissionens 
förordning (EU, Euratom) nr 833/2010 av 
den 21 september 2010 om genomförande 
av rådets förordning (EU, Euratom) nr 
617/2010 fortfarande tillämplig.

Inom de gränser som fastställs genom 
denna förordning ska kommissionen, inom 
två månader från ikraftträdandet av denna 
förordning, anta de bestämmelser som 
erfordras för dess tillämpning när det gäller 
formen och andra tekniska detaljer som 
avser anmälan av de uppgifter och den 
information som avses i artiklarna 3 och 5, 
inbegripet tillämpningen av undantaget 
enligt artikel 3.2 och framför allt 
bestämmelser om tidpunkter för och 
innehåll i anmälningarna och om de 
enheter som omfattas av 
rapporteringskyldigheterna. Fram till dess 
ska kommissionens förordning (EU, 
Euratom) nr 833/2010 av den 21 september 
2010 om genomförande av rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 
fortfarande vara tillämplig.

Or. en

Motivering

För att undvika administrativa bördor måste man klargöra hur undantaget ska tillämpas i fall 
av dubbel rapportering.
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Ändringsförslag 11

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 enligt denna 
förordning 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 högsta konfidentialitet vid 
hanteringen av dessa uppgifter eller denna information.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiering av potentiella framtida 
skillnader mellan efterfrågan och tillgång 
på energi som är av betydelse när det gäller 
unionens energipolitik,

a) identifiering av potentiella framtida 
skillnader mellan efterfrågan och tillgång 
på energi som är av betydelse när det gäller 
unionens energipolitik, med särskild 
tonvikt på eventuella framtida brister och 
felaktigheter i infrastrukturen för 
produktion och överföring,

Or. en

Motivering

De uppgifter och den information som insamlats måste användas framför allt för identifiering 
av brister i infrastrukturinvesteringarna som kunde hämma genomförandet av lagstiftningen 
för den inre energimarknaden. Rapporteringen måste förvarna om brister i infrastrukturen 
vilka kan äventyra ett framgångsrikt genomförande av en gemensam energipolitik i EU.
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Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) identifiering av vilka investeringar 
som behövs för att den inre 
energimarknaden ska fungera bättre, 

Or. en

Motivering

De uppgifter och den information som insamlats måste användas framför allt för identifiering 
av brister i infrastrukturinvesteringarna som kunde hämma genomförandet av lagstiftningen 
för den inre energimarknaden. Rapporteringen måste förvarna om brister i infrastrukturen 
vilka kan äventyra ett framgångsrikt genomförande av en gemensam energipolitik i EU.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) övervakning av unionens 
investeringar i projekt i tredjeländer som 
har inverkan på unionens energimarknad 
och dess försörjningstrygghet,

Or. en

Motivering

Det är lika viktigt att anmäla infrastrukturinvesteringar som har inverkan på energinäten i en 
eller flera medlemsstater och således på den europeiska energimarknaden.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska diskutera analyserna 3. Kommissionen ska diskutera analyserna 
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med berörda parter, t.ex. Entso-E, Entso-G, 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och gruppen för 
oljeförsörjning.

med berörda parter, t.ex. Entso-E, Entso-G, 
gruppen för samordning av 
gasförsörjningen och gruppen för 
oljeförsörjning. Kommissionen ska 
översända analyserna till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
offentliggöra dem.

Or. en

Motivering

Rapporteringen bör 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 16

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 2.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rörledningar och projekt av gemensamt 
intresse som anges i de riktlinjer som 
fastställs enligt artikel 171 i EUF-
fördraget.

– Rörledningar som utgör en väsentlig 
länk i nationella eller internationella
sammanlänkade nät samt rörledningar
och projekt av gemensamt intresse som 
anges i de riktlinjer som fastställs enligt 
artikel 171 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 2.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Terminaler för import av flytande 
naturgas, med en återförgasningskapacitet 
på 1 miljard m3 per år eller mer.

– Terminaler för import och export av 
flytande naturgas och komprimerad 
naturgas, med en återförgasningskapacitet 
på 1 miljard m3 per år eller mer.
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Or. en

Motivering

Import och export bör omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 3.1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vindkraftparker med en kapacitet på 20 
MW eller mer.

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

Or. en

Motivering

Det tröskelvärde som kommissionen nämner för vindkraftparker på land, nämligen 10 MW, 
skulle vara för högt för att ge en riktig bild av vindkraftens huvudsakliga utveckling i EU 
under de senaste åren (2008 var 36 procent av all nyanlagd elproduktionskapacitet i EU 
vindkraft, något som överträffade all annan teknik). En rättsakt som inte kan fånga upp en så 
pass viktig del av elproduktionssektorn skulle inte bara vara meningslös utan dessutom 
motverka sitt politiska syfte.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2a. Lagring
– Lagringsanläggningar för el.

Or. en

Motivering

Till exempel I form av lagring i pumpkraftverk.
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Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. KOL
3a.1 Utvinning och produktion
– Anläggningar för utvinning och 
produktion med en årsproduktion på 
minst en miljon ton.

Or. en

Motivering

Uppgifter om produktion och utvinning av kol måste också omfattas av denna förordning. 
Utvecklingen av skiffergas i Förenta staterna påverkar gas- och kolpriset i Europa, något 
som i sin tur ger stimulans till kolindustrin. Tyskland och Nederländerna kommer att bygga 
12,5 gigawatt ny kolkapacitet mellan 2012 och 2015. En sådan viktig utveckling av 
infrastrukturen kan inte bara förbigås med tystnad.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag till en ny förordning för Europaparlamentet och rådet efter EG-
domstolens dom om att ogiltigförklara rådets förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 om 
anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska 
unionen och att beslutet ska ha fortsatt verkan till dess att en ny förordning tillkommit har 
antagits med stöd av lämplig rättslig grund, nämligen artikel 194.2 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.
Domstolens dom av den 6 september 2012 beslutades efter att Europaparlamentet vidtagit 
rättsliga åtgärder mot rådet i oktober 2010 genom att bestrida den rättsliga grund som använts 
för antagande av förordning 617/2010 och begära att rådet ogiltigförklarar den (mål C-
490/10). Rådet använde artiklarna 337 i FEUF och 187 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen som en rättslig grund, med motiveringen att 
förordningen avser verksamhet för inhämtande av allmän information.
I sitt nya förslag föreslår kommissionen en förordning med samma innehåll och räckvidd som 
den ogiltigförklarade förordningen. Det har tillagts vissa anpassningar som är strikt 
nödvändiga till följd av den nya lagstiftningsprocessen. Föredraganden noterar också med 
tillfredsställelse att många av de ändringar som antogs av Europaparlamentet vid 
samrådsförfarandet 2010 har tagits med i det nya förslaget.

Förordningen är identisk med den ogiltigförklarade förordningen. Medlemsstaterna ska med 
två års mellanrum till kommissionen anmäla uppgifter och information om 
investeringsprojekt avseende energiinfrastruktur som rör produktion, lagring och transport av 
olja, naturgas, el.

Enligt förordningen måste medlemsstaterna (eller den enhet som de delegerar uppgiften till) 
vartannat år samla in och rapportera uppgifter och information om vissa typer av 
investeringsprojekt avseende anläggning, modernisering eller avveckling av produktions-, 
transport- eller lagringskapacitet (specificerade i en bilaga till förordningen). Dessa omfattar 
olja, naturgas, el, biobränsle och koldioxid som kommer från dessa källor. Förordningen 
ålägger energiföretagen att lämna de uppgifter som krävs till sin egen medlemsstat.

Avsikten är att kommissionen regelbundet ska få exakt information om investeringsprojekt 
som berör EU:s energiinfrastruktur, för att kommissionen ska kunna utföra sina uppgifter 
inom området energi. Kommissionen kommer att vartannat år göra en sektorsövergripande 
analys av den strukturella utvecklingen av och framtidsutsikterna för EU:s energisystem samt 
varje annan särskild analys som kan behövas. Detta skulle möjliggöra en identifiering av 
potentiella framtida luckor i efterfrågan och utbud, och dessutom av investeringshinder.
Denna förordning syftar till att åstadkomma ökad insyn i den uppskattade efterfrågan och det 
tillgängliga utbudet.

Föredraganden stöder förslaget helt och fullt och välkomnar den nya rättsliga grunden. En 
sådan rättsakt behövs och den kompletterar fonden för ett sammanlänkat Europa i dess arbete 
med att kartlägga behoven av investeringar i energiinfrastruktur med tanke på en fullbordad 
inre energimarknad.

Föredraganden har ytterligare gjort några förslag för att ytterligare klarlägga det som 
föreskrivits för att dubbel rapportering ska kunna undvikas, och om EU:s särlagstiftning 
kräver att investeringar anmäls kommer medlemsstaterna inte att behöva anmäla sådana
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investeringar.
Föredraganden håller också fast vid att förstärka bestämmelserna om skydd av konfidentiell 
information och om datasäkerhet. 
De andra viktigare ändringarna i förslaget till betänkande syftar till att

 ta med kol, eftersom kol är ett viktigt inslag i energimixen och har inverkan på 
EU:s energipolitik,

 ta med anmälan av infrastrukturinvesteringar som har inverkan på energinäten i en eller 
flera medlemsstater och således på den europeiska energimarknaden,

 ta med rapporteringsskyldigheter för komprimerad naturgas, vid sidan om flytande 
naturgas, för både import och export, eftersom föredraganden tycker att detta är mycket 
viktigt för att trygga en mångsidigare gasförsörjning för EU i framtiden,

 sänka tröskeln för rapportering av vindkraftkapacitet på land, eftersom decentraliserad 
småskalig energiproduktion kan bli en viktig del av EU:s energiproduktion,

 utvidga rapporteringsskyldigheten till att också omfatta kapacitet vid anläggningar för 
lagring av el.


