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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is blij met de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur zoals 
voorgesteld door de Commissie.

Zoals de Commissie aangeeft, worden in het kader van dit initiatief voor de periode tot 2020 
en daarná een beperkt aantal prioritaire trans-Europese corridors en gebieden vastgesteld met 
betrekking tot de elektriciteits- en gasnetwerken en de infrastructuur voor het transport van 
olie en kooldioxide, waarvoor actie van de Europese Unie het meest gerechtvaardigd is. Doel 
van dit initiatief is deze prioriteiten ten uitvoer te leggen door:

1. de vergunningverleningsprocedures te stroomlijnen door, voor projecten van 
gemeenschappelijk belang, de duur ervan aanzienlijk te verkorten en de inspraak van 
het publiek te versterken en zo de aanvaarding van dergelijke projecten te vergroten;

2. de behandeling op regelgevingsgebied van projecten van gemeenschappelijk belang in 
de elektriciteits- en gassector te vergemakkelijken door een toewijzing van de kosten 
naargelang de ontvangen baten en door ervoor te zorgen dat de opbrengst van een 
project in verhouding staat tot de genomen risico's;

3. te zorgen voor de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang door 
het verstrekken van de nodige marktgebaseerde en directe financiële steun van de EU. 
In dat verband legt de voorgestelde verordening de basis voor het in aanmerking 
nemen van projecten van gemeenschappelijk belang voor financiële steun van de EU 
in het kader van de Connecting Europe-faciliteit waarvoor een afzonderlijk 
wetgevingsvoorstel wordt uitgewerkt.

De amendementen beogen een aantal concepten van de verordening te verduidelijken en voor 
meer samenhang te zorgen met andere EU-wetgeving - in het bijzonder die betreffende de 
milieu-effectbeoordeling en de Structuurfondsen - , alsook met de Europa 2020-strategie 
(aangezien hierin gerelateerde klimaat- en energiedoelstellingen worden nagestreefd) en 
andere relevante ontwikkelingsscenario's zoals die genoemd in de Routekaart 2050.
Aangezien de financiële middelen van de EU voor steun voor inspanningen gericht op het 
implementeren van projecten van gemeenschappelijk belang schaars zijn, wordt met de 
amendementen geprobeerd de privésector over te halen ook een deel van de financiering voor 
zijn rekening te nemen.

Een centraal onderdeel van de verordening is de kosten-batenanalyse. De rapporteur stelt voor 
gedetailleerder vorm te geven aan de bepalingen in de bijlage betreffende de methodologie, in 
het bijzonder door de indicatoren betreffende de kosten en de baten nader uit te werken. 
Omdat de periode voor de implementatie van de projecten en hun verwachte levensduur erg 
lang is, zijn de discontovoeten die bij de berekening van deze parameters worden gebruikt van 
cruciaal belang. Vandaar dat wordt voorgesteld dat de Commissie regelmatig bekendmaakt 
welke de discontovoeten zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Daarnaast zal, 
teneinde de specifieke externaliteiten van elk project beter te weerspiegelen, aan de 
discontovoeten een door de projectpromotoren samen met de relevante betrokken partijen 
vastgestelde risicopremie worden toegevoegd. Op deze wijze zullen de relevante betrokken 
partijen, in het bijzonder de burgers in de omgeving van de projecten, worden aangespoord 
deel te nemen aan de discussie.
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Alvorens hun respectieve methodologieën voor een geharmoniseerde kosten-batenanalyse 
voor het hele energiesysteem op het niveau van de Unie voor te stellen, zullen zowel het 
ENTSB voor elektriciteit, als het ENTSB voor gas rekening moeten houden met de bijdragen 
die zij ontvangen van het Europees Milieuagentschap en de Waarnemingspost voor de 
ruimtelijke ordening van het Europees grondgebied (ESPON).  Op deze wijze zullen, in het 
voortraject van de methodologie, parameters in verband met milieuplanning en ruimtelijke 
ordening worden geïntegreerd.

De inhoud van het verslag van de projectpromotoren is uitgebreid met informatie zoals de 
bijdrage van de Structuurfondsen aan de tenuitvoerlegging van het project en een overzicht 
van de geraamde én de daadwerkelijke kosten.

Indien de daadwerkelijke kosten de geraamde kosten met 20% of meer overschrijden, kan de 
Commissie het project verwijderen van de lijst van in aanmerking komende projecten.

De rapporteur is van mening dat het voorkomen op de lijst van het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling geen voorwaarde moet zijn voor een project om als project 'van 
gemeenschappelijk belang' te worden aangemerkt.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande en de ontwikkeling van 
nieuwe energie-infrastructuur is van 
essentieel belang om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te 
verwezenlijken, meer bepaald voltooiing 
van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20% en toename van de energie-efficiëntie 
met 20% tegen 2020. Bovendien moet de 
Unie ervoor zorgen dat haar infrastructuur 

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande en de ontwikkeling van 
nieuwe energie-infrastructuur is van 
essentieel belang om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te 
verwezenlijken, meer bepaald voltooiing 
van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20% en toename van de energie-efficiëntie 
met 20% tegen 2020. Bovendien moet de 
Unie ervoor zorgen dat haar infrastructuur 
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klaar is voor een koolstofarmer 
energiesysteem op de langere termijn, 
namelijk tegen 2050.

klaar is voor een koolstofarmer 
energiesysteem op de langere termijn, 
namelijk tegen 2050, en die infrastructuur 
binnen hetzelfde tijdsbestek klaarmaken 
voor de aansluiting van regio’s met een 
grote productiecapaciteit voor 
hernieuwbare energie en een hoog 
potentieel voor opslag van elektriciteit.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De investeringsbehoeften op het
gebied van de elektriciteits- en 
gastransmissie-infrastructuur van Europees 
belang in de periode tot 2020 zijn geraamd 
op 200 miljard euro. De aanzienlijke 
toename van de investeringsvolumes in 
vergelijking met het verleden en de 
urgentie van de tenuitvoerlegging van 
nieuwe prioriteiten qua energie-
infrastructuur vergen een nieuwe aanpak 
voor de regulering en financiering van die 
infrastructuur, met name bij 
grensoverschrijdende projecten.

(11) De investeringsbehoeften op het 
gebied van de elektriciteits- en 
gastransmissie-infrastructuur van Europees 
belang in de periode tot 2020 zijn geraamd 
op 200 miljard euro. De aanzienlijke 
toename van de investeringsvolumes in 
vergelijking met het verleden, die het 
resultaat is van de snellere en bredere 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en van het nastreven van 
de EU-doelstellingen om tegen 2020 de 
uitstoot van broeikasgassen met 20% te 
verminderen, de energie-efficiëntie met 
20% te verhogen en het aandeel van 
hernieuwbare energie in het 
energieverbruik met 20% te verhogen, en 
de urgentie van de tenuitvoerlegging van 
nieuwe prioriteiten qua energie-
infrastructuur vergen een nieuwe aanpak 
voor de regulering en financiering van die 
infrastructuur, met name bij 
grensoverschrijdende projecten.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In een trans-Europees energie-
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infrastructuursysteem zullen faciliteiten
voor energieopslag en installaties voor 
vloeibaar aardgas (LNG) en 
gecomprimeerd aardgas (CNG) een 
belangrijke rol spelen in het waarborgen 
van de energievoorziening via de 
verdeling van opgeslagen energie. In dit 
licht is de snelle ontwikkeling van 
installaties voor energieopslag 
noodzakelijk om te komen tot een goed 
functionerende netwerkinfrastructuur.
Om de concurrentie bij de bouw en de 
uitvoering van projecten voor de 
pompopslag van elektriciteit of installaties 
voor energieopslag ten volle te laten 
spelen, is het belangrijk dat deze 
installaties niet worden beschouwd als 
eindverbruikers, en dat dus aangepaste 
netwerktarieven worden gehanteerd.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om een snelle administratieve 
behandeling te waarborgen, moeten 
projecten van gemeenschappelijk belang 
een "prioriteitsstatus" krijgen op nationaal 
niveau. Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten door de bevoegde instanties 
als projecten van openbaar belang worden 
beschouwd. Er moet vergunning worden 
verleend, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, aan projecten die een 
negatief effect hebben op het milieu 
wanneer is voldaan aan de voorwaarden 
van de Richtlijnen 92/43/EG en 
2000/60/EG.

(20) Om een snelle administratieve 
behandeling te waarborgen, moeten 
projecten van gemeenschappelijk belang 
een "prioriteitsstatus" krijgen op nationaal 
niveau. Deze status kan ook worden 
toegekend aan regionale of nationale 
projecten wanneer dit de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
concurrentie bevordert. Dit geldt ook voor 
projecten waarbij derde landen (bijv. 
Zwitserland) betrokken zijn. Projecten van 
gemeenschappelijk belang moeten door de 
bevoegde instanties als projecten van 
openbaar belang worden beschouwd. Er 
moet vergunning worden verleend, om 
dwingende redenen van groot openbaar 
belang, aan projecten die een negatief 
effect hebben op het milieu wanneer is 
voldaan aan de voorwaarden van de 
Richtlijnen 92/43/EG en 2000/60/EG.
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Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oprichting van één bevoegde 
instantie op nationaal niveau die alle 
vergunningverleningprocedures bundelt of 
coördineert ("one-stop shop") moet de 
complexiteit verminderen, de efficiëntie en 
transparantie vergroten en de 
samenwerking tussen de lidstaten 
versterken.

(21) De oprichting van één bevoegde 
instantie op nationaal niveau die alle 
vergunningverleningprocedures bundelt of 
coördineert ("one-stop shop") moet de 
complexiteit verminderen, de efficiëntie en 
transparantie vergroten en de 
samenwerking tussen de lidstaten 
versterken. De oprichting van een 
dergelijke autoriteit mag evenwel niet 
leiden tot meerkosten voor de 
belastingbetaler. Ze moet worden 
gefinancierd door middel van een 
hertoewijzing van bestaande middelen.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het Europees energieprogramma voor 
herstel heeft de toegevoegde waarde 
aangetoond van voldoende financiële steun 
van de Unie om particuliere investeringen 
te activeren voor de uitvoering van 
projecten van Europees belang. Op de 
Europese Raad van 4 februari 2011 werd 
erkend dat bepaalde energie-
infrastructuurprojecten een beperkte 
openbare financiering kunnen vergen om 
grotere investeringen door de particuliere 
sector los te maken. In het licht van de 
economische en financiële crisis en de 
begrotingsbeperkingen moet gerichte 
steun, via subsidies en financiële 
instrumenten, worden ontwikkeld in het 
kader van het meerjarig financieel kader 
dat het mogelijk maakt nieuwe 
investeerders in de prioritaire corridors en 

(29) Het Europees energieprogramma voor 
herstel heeft de toegevoegde waarde 
aangetoond van voldoende financiële steun 
van de Unie om particuliere investeringen 
te activeren voor de uitvoering van 
projecten van Europees belang. Op de 
Europese Raad van 4 februari 2011 werd 
erkend dat bepaalde energie-
infrastructuurprojecten een beperkte 
openbare financiering kunnen vergen om 
grotere investeringen door de particuliere 
sector los te maken. In het licht van de 
economische en financiële crisis en de 
begrotingsbeperkingen moet gerichte 
steun, via subsidies en financiële 
instrumenten, worden ontwikkeld in het 
kader van het meerjarig financieel kader 
dat het mogelijk maakt nieuwe 
investeerders in de prioritaire corridors en 
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gebieden van de energie-infrastructuur aan 
te trekken en daarbij de financiële bijdrage 
van de Unie tot een minimum te beperken.

gebieden van de energie-infrastructuur aan 
te trekken en daarbij de financiële bijdrage 
van de Unie tot een minimum te beperken.
De desbetreffende maatregelen moeten 
voortbouwen op de ervaring die wordt 
verworven tijdens de eerste fase na de 
invoering van projectobligaties voor de 
financiering van infrastructuurprojecten.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Projecten van gemeenschappelijk 
belang op het gebied van elektriciteit, gas 
en kooldioxide moeten in aanmerking 
komen voor financiële steun van de Unie 
voor studies en, onder bepaalde 
voorwaarden, werkzaamheden in het kader 
van de voorgestelde verordening voor een 
Connecting Europe-faciliteit (de "CEF-
verordening"), hetzij in de vorm van 
subsidies, hetzij in de vorm van 
innovatieve financiële instrumenten. Dit 
zal ervoor zorgen dat op maat gesneden 
steun kan worden verleend aan projecten 
van gemeenschappelijk belang die niet 
levensvatbaar zijn in het kader van het 
bestaande reguleringskader en de 
vigerende marktomstandigheden. Een 
dergelijke financiële steun moet de vereiste 
synergieën waarborgen met financiering uit 
instrumenten van andere beleidstakken van 
de Unie. Met name zal de Connecting 
Europe-faciliteit energie-infrastructuur van 
Europees belang financieren terwijl de 
Structuurfondsen subsidies zullen verlenen 
voor slimme energiedistributienetwerken 
van lokaal of regionaal belang. De twee 
financieringsbronnen vullen elkaar daarbij 
aan.

(30) Projecten van gemeenschappelijk 
belang op het gebied van elektriciteit, gas 
en kooldioxide moeten in aanmerking 
komen voor financiële steun van de Unie 
voor studies en, onder bepaalde 
voorwaarden, werkzaamheden in het kader 
van de voorgestelde verordening voor een 
Connecting Europe-faciliteit (de "CEF-
verordening"), hetzij in de vorm van 
subsidies, hetzij in de vorm van 
innovatieve financiële instrumenten. Dit 
zal ervoor zorgen dat op maat gesneden 
steun kan worden verleend aan projecten 
van gemeenschappelijk belang die niet 
levensvatbaar zijn in het kader van het 
bestaande reguleringskader en de 
vigerende marktomstandigheden. Hierbij 
moet iedere vorm van 
concurrentieverstoring, met name tussen 
projecten die bijdragen aan de 
tenuitvoerlegging van een en dezelfde 
prioritaire EU-corridor, worden 
vermeden. Een dergelijke financiële steun 
moet de vereiste synergieën waarborgen 
met financiering uit instrumenten van 
andere beleidstakken van de Unie. Met 
name zal de Connecting Europe-faciliteit 
energie-infrastructuur van Europees belang 
financieren terwijl de Structuurfondsen 
subsidies zullen verlenen voor slimme 
energiedistributienetwerken van lokaal of 
regionaal belang. De twee 
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financieringsbronnen vullen elkaar daarbij 
aan.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) In de huidige economische crisis 
zouden de grote verschillen inzake 
kredietwaardigheid tussen de lidstaten 
kunnen leiden tot een onevenwichtige en 
voor de financiering van projecten zeer 
nadelige situatie. Om deze situatie het 
hoofd te bieden en de verwezenlijking van 
de aan de doelstellingen van deze 
verordening bijdragende 
infrastructuurprojecten niet in het 
gedrang te brengen, is EU financiële van 
cruciaal belang, temeer daar het 
leeuwendeel van de financiering voor 
energie-infrastructuur in het komende 
decennium van de privésector zal komen.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Wanneer de Raad en de 
Commissie evalueren of er voldoende 
vooruitgang is geboekt in het streven naar 
de begrotingsdoelstelling op middellange 
termijn, en wanneer zij hierbij de stijging 
van de regeringsuitgaven onderzoeken, 
moet in de totale uitgaven geen rekening 
worden gehouden met de rente-uitgaven, 
de uitgaven in het kader van EU-
programma's die volledig met inkomsten 
uit EU-fondsen worden gefinancierd, en 
niet-discretionaire veranderingen in de 
uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen, 
zoals vastgesteld in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1466/97 van de 
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Raad over de versterking van het toezicht 
op begrotingssituaties en het toezicht op
en de coördinatie van het economisch 
beleid1.
____________________

1PB L 209 van 2.8.1997, blz. 1

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening geldt 
onverminderd 
- Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten1;
- Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's2;
- Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid3;
- Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna4;
- Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de 
vogelstand5; 
- het Verdrag van Aarhus; en
- het Verdrag van Espoo.
____________________

1PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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2PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
3PB L 327 van 22.12.00, blz. 1.
4PB L 206 van 22.07.92, blz. 7.
5PB L 20 van 26.01.10, blz. 7.

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt voor het geheel van 
de Unie een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast. Deze lijst 
wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd 
en zo nodig aangepast. De eerste lijst wordt 
uiterlijk op 31 juli 2013 vastgesteld.

1. De Commissie stelt voor het geheel van 
de Unie een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast. Deze lijst 
wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd 
en aangepast. De eerste lijst wordt uiterlijk 
op 31 juli 2013 vastgesteld.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt voor het geheel van 
de Unie een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast. Deze lijst 
wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd 
en zo nodig aangepast. De eerste lijst wordt 
uiterlijk op 31 juli 2013 vastgesteld.

1. De Commissie stelt in overleg met de 
lidstaten voor het geheel van de Unie een 
lijst van projecten van gemeenschappelijk 
belang vast. Deze lijst wordt elke twee jaar 
opnieuw geëvalueerd en zo nodig 
aangepast. De eerste lijst wordt uiterlijk op 
31 juli 2013 vastgesteld.

Motivering

In alle stadia van dit proces is overleg nodig.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig de procedure van 
bijlage III, onder punt 2, stelt elke groep 
zijn voorgestelde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang op, waarbij de 
projecten worden gerangschikt naargelang 
van hun bijdrage aan de tenuitvoerlegging 
van de prioritaire corridors en gebieden
van de energie-infrastructuur als genoemd 
in bijlage I en naargelang zij voldoen aan 
de criteria van Artikel 4. Elk voorstel voor 
een project van gemeenschappelijk belang 
vergt de goedkeuring van de lidstaat of de 
lidstaten op het grondgebied waarvan het 
project betrekking heeft.

3. Overeenkomstig de procedure van 
bijlage III, onder punt 2, stelt elke groep 
zijn voorgestelde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang op, waarbij de 
projecten worden gerangschikt naargelang 
van hun bijdrage aan de tenuitvoerlegging 
van de prioritaire corridors en gebieden 
van de energie-infrastructuur als genoemd 
in bijlage I en naargelang zij voldoen aan 
de criteria van Artikel 4. De groepen 
nemen de voorgestelde lijst met een 
gewone meerderheid van stemmen van 
hun leden aan. Elk voorstel voor een 
project van gemeenschappelijk belang 
vergt de goedkeuring van de lidstaat of de 
lidstaten op het grondgebied waarvan het 
project betrekking heeft.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het project is levensvatbaar op
economisch, maatschappelijk en 
milieugebied; en

(b) het project is op basis van
economische, sociale en ecologische 
criteria levensvatbaar; en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het project integreert en eerbiedigt 
de doelstellingen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en meer bepaald de artikelen 170 en 
171 daarvan;

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– marktintegratie, mededinging en 
systeemflexibiliteit;

– marktintegratie, onder meer door de 
gevolgen van de isolatie van bepaalde 
regio’s in de Unie te beperken,
mededinging en systeemflexibiliteit;

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– interoperabiliteit en veilige exploitatie 
van het systeem;

– energievoorzieningszekerheid, onder 
meer door interoperabiliteit en veilige 
exploitatie van het systeem;

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– hoge productiecapaciteit voor 
hernieuwbare energie en hoog 
opslagpotentieel;

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– marktintegratie, interoperabiliteit en 
systeemflexibiliteit;

– marktintegratie, onder meer door de 
gevolgen van de isolatie van bepaalde 
regio’s in de Unie te beperken,
interoperabiliteit en systeemflexibiliteit;

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
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Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de rangschikking van projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
eenzelfde prioriteit, moet ook worden 
gekeken naar de urgentie van elk 
voorgesteld project om te kunnen voldoen 
aan de energiebeleidsdoelstellingen van 
marktintegratie en mededinging, 
duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid, het aantal 
lidstaten dat de invloed van elk project 
ondergaat en de complementariteit van het 
project ten aanzien van andere 
voorgestelde projecten. Bij projecten die 
vallen binnen de categorie van bijlage II, 
onder punt 1(e), moet ook worden gekeken 
naar het aantal gebruikers dat de invloed 
van het project ondergaat, het jaarlijkse 
energieverbruik en het aandeel van 
elektriciteitsproductie uit niet-
aan/uitschakelbare energiebronnen in het 
gebied waarin deze gebruikers vertoeven.

4. Bij de rangschikking van projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
eenzelfde prioriteit, moet ook worden 
gekeken naar de urgentie van elk 
voorgesteld project om te kunnen voldoen 
aan de energiebeleidsdoelstellingen van 
marktintegratie, mededinging, 
duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid, naar de 
systeemflexibiliteit en -soliditeit van het 
project en de kosteneffectieve meerwaarde 
ervan voor de doelstellingen inzake 
werkgelegenheid en naar het aantal 
lidstaten dat de invloed van elk project 
ondergaat, naar de complementariteit van 
het project ten aanzien van andere 
voorgestelde projecten en tot slot naar het 
potentieel van het project voor de 
bevordering van innovatie. Er moet 
rekening worden gehouden met de 
indicatoren in punt 5 van bijlage V 
betreffende de kosten-batenanalyse van 
het project. Hiertoe kunnen deze 
indicatoren worden opgenomen in een 
door de Commissie vast te stellen 
geharmoniseerd kader. Bij projecten die 
vallen binnen de categorie van bijlage II, 
onder punt 1(e), moet ook worden gekeken 
naar het aantal gebruikers dat de invloed 
van het project ondergaat, het jaarlijkse 
energieverbruik en het aandeel van 
elektriciteitsproductie uit niet-
aan/uitschakelbare energiebronnen in het 
gebied waarin deze gebruikers vertoeven.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij de rangschikking van projecten 
van gemeenschappelijk belang wordt 
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topprioriteitsstatus toegekend aan 
projecten waarbij minstens één lidstaat 
betrokken is die met betrekking tot zijn 
financiële stabiliteit ernstige 
moeilijkheden ervaart of verwacht, en/of 
financiële bijstand in het kader van 
Verordening (EU) nr. .../2012 ontvangt of 
heeft aangevraagd.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap en de groepen 
monitoren de bij de tenuitvoerlegging van 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
geboekte vooruitgang. De groepen kunnen 
verzoeken aanvullende informatie toe te 
zenden overeenkomstig de leden 3, 4 en 5, 
kunnen de verstrekte informatie ter plaatse 
verifiëren en kunnen vergaderingen 
samenroepen met de relevante betrokken 
partijen. De groepen kunnen het 
Agentschap ook verzoeken om 
maatregelen te treffen om de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang te 
vergemakkelijken.

2. Het Agentschap en de groepen 
monitoren de bij de tenuitvoerlegging van 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
geboekte vooruitgang. De groepen kunnen 
verzoeken aanvullende informatie toe te 
zenden overeenkomstig de leden 3, 4 en 5, 
kunnen de verstrekte informatie ter plaatse 
verifiëren en kunnen vergaderingen 
samenroepen met de relevante betrokken 
partijen. De groepen kunnen het 
Agentschap ook verzoeken om 
maatregelen te treffen om de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang te 
vergemakkelijken. De groepen besluiten 
met een gewone meerderheid van 
stemmen van hun leden of ze dit verzoek 
indienen.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de verdeling van de op dat moment 
reeds gemaakte kosten, en ramingen van 
de kosten die het project nadien nog zal 
behelzen, alsook een analyse en een 
beschrijving van de verhouding tussen 
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deze kosten en de in het oorspronkelijke 
uitvoeringsplan geraamde kosten;

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de bijdrage van structuurfondsen 
en andere EU-fondsen aan het project, 
met inbegrip van investeringen of 
waarborgen van de Europese 
Investeringsbank;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het project niet langer is opgenomen 
in het tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan;

Schrappen

Motivering

De rapporteur is van mening dat het voorkomen op de lijst van het tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling geen voorwaarde moet zijn voor een project om als project 'van 
gemeenschappelijk belang' te worden aangemerkt. Anders zouden de potentiële projecten die 
een aanzienlijke Europese toegevoegde waarde opleveren maar die (ten minste) één lidstaat 
niet interesseren, nooit ten uitvoer worden gelegd.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de gemaakte kosten 30% hoger 
liggen dan de raming in het 
uitvoeringsplan van de overeenkomstige 
periode, tenzij kan worden aangetoond 
dat deze meerkosten het gevolg zijn van 
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factoren waar de projectbeheerders geen 
vat op hadden.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie stelt het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s jaarlijks in kennis 
van de in de leden 2 tot en met 7 bedoelde 
informatie.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op de inachtneming van de 
in Artikel 11 omschreven termijnen en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor de voltooiing van projecten van 
gemeenschappelijk belang nemen de 
lidstaten, binnen een periode van negen 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening, maatregelen om de 
procedures voor de 
milieueffectbeoordeling te stroomlijnen. 
Deze maatregelen laten de verplichtingen 
uit hoofde van de wetgeving van de Unie 
onverlet.

4. Met het oog op de inachtneming van de 
in Artikel 11 omschreven termijnen en de 
vermindering van de administratieve lasten 
voor de voltooiing van projecten van 
gemeenschappelijk belang nemen de 
lidstaten, binnen een periode van negen 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening, bindende maatregelen om de 
procedures voor de 
milieueffectbeoordeling te stroomlijnen. 
Deze maatregelen laten de verplichtingen 
uit hoofde van de wetgeving van de Unie 
onverlet.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na de Binnen drie maanden na de 
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inwerkingtreding van deze verordening 
maakt de Commissie richtsnoeren bekend 
om de lidstaten te helpen bij de vaststelling 
van adequate maatregelen en om een 
samenhangende toepassing van de 
procedures voor de 
milieueffectbeoordeling, vereist 
overeenkomstig de EU-wetgeving voor 
projecten van gemeenschappelijk belang, te 
waarborgen.

inwerkingtreding van deze verordening 
maakt de Commissie richtsnoeren bekend 
om de lidstaten te helpen bij de vaststelling 
van adequate verbindende maatregelen en 
om een samenhangende toepassing van de 
procedures voor de 
milieueffectbeoordeling, vereist 
overeenkomstig de EU-wetgeving voor 
projecten van gemeenschappelijk belang, te 
waarborgen.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas, na overleg met het 
Europees Milieuagentschap (EEA) en de 
Waarnemingspost voor de ruimtelijke 
ordening van het Europees grondgebied 
(ESPON), het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
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inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse, in de desbetreffende 
ontwikkelingsscenario's, voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De methodologie wordt gebruikt voor de 
kosten-batenanalyse voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door de 
ENTSB's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

7. De methodologie wordt gebruikt voor de 
kosten-batenanalyse voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door het 
ENTSB 's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009, en de 
voornaamste resultaten van de kosten-
batenanalyses voor de desbetreffende 
scenario's dienen onderdeel uit te maken 
van het raadplegingsproces en de 
definitieve verslaglegging over de 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 

1. De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(e) en punt 2, 
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worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De promotoren van een project van 
gemeenschappelijk belang dat valt binnen 
de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, informeren alle 
betrokken nationale regulerende instanties 
op gezette tijden over de voortgang van het 
project en de desbetreffende kosten en 
effecten. Zodra een project van 
gemeenschappelijk belang, geselecteerd 
overeenkomstig Artikel 3 en vallend 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, voldoende tot 
rijpheid is gekomen, dient de 
projectpromotor bij de desbetreffende 
nationale regulerende instanties een 
investeringsverzoek met een 
grensoverschrijdende kostenverdeling in, 
vergezeld van:

De promotoren van een project van 
gemeenschappelijk belang dat valt binnen 
de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(e) en punt 2, informeren alle 
betrokken nationale regulerende instanties 
op gezette tijden over de voortgang van het 
project en de desbetreffende kosten en 
effecten. Zodra een project van 
gemeenschappelijk belang, geselecteerd 
overeenkomstig Artikel 3 en vallend 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(e) en punt 2, voldoende tot 
rijpheid is gekomen, dient de 
projectpromotor bij de desbetreffende 
nationale regulerende instanties een 
investeringsverzoek met een 
grensoverschrijdende kostenverdeling in, 
vergezeld van:

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de besluitvorming over de 
grensoverschrijdende toewijzing van 
kosten wordt rekening gehouden met de 
economische, maatschappelijke en 
ecologische kosten en baten van het/de 
project(en) in de betrokken lidstaten en de 
eventuele behoefte aan financiële 

Bij de besluitvorming over de 
grensoverschrijdende toewijzing van 
kosten wordt rekening gehouden met de 
economische kosten en baten van het/de 
project(en) in de betrokken lidstaten en de 
eventuele behoefte aan financiële 
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ondersteuning. ondersteuning.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin de projectkosten in de 
netwerktarieven zijn verrekend, worden de 
inkomsten van prijscongestie op 
transmissielijnen die onderdeel van het 
project uitmaken, afgetrokken van de 
netwerktarieven. Bij het toerekenen van 
de inkomsten van prijscongestie aan de 
verschillende transmissietarieven wordt 
dezelfde verdeling gehanteerd als bij de 
toewijzing van de kosten.

MotiveringDit kan het debat over de verdeling van de kosten onder projectpromotoren 
vereenvoudigen, aangezien het bewerkstelligt dat een groot deel van de inkomsten worden 
verdeeld naar evenredigheid van de kosten. This addresses the concern of national regulators 
about potentially imposing costs on their consumers that might benefit foreign consumers.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, 
voorzieningen voor gasopslag en LNG-
fabrieken, in vergelijking met de normale 
risico's van een infrastructuurproject en 
wanneer dergelijke risico's niet vallen 
onder een ontheffingsregeling 
overeenkomstig artikel 36 van 
Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 van 
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regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

Verordening (EG) nr. 714/2009, zorgen de 
nationale regulerende instanties ervoor dat 
bij de toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

Om het concurrentievermogen van 
projecten voor de pompopslag van 
elektriciteit, gasopslagfaciliteiten en LNG-
installaties niet te ondermijnen, worden 
deze ten aanzien van de betaling van 
netwerkkosten niet beschouwd als 
eindverbruikers.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig Artikel 12 uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig Artikel 12 uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
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als offshore, risico's met betrekking tot 
een ontoereikende terugwinning van de 
kosten en ontwikkelingsrisico's.

als offshore, en ontwikkelingsrisico's.

Motivering

In het geval van transmissieprojecten die onderdeel van de 'regulatory asset base' vormen, 
waarborgen de nationale regelgevende instanties en de EU-kaders passende remuneratie, 
waarmee het risico in verband met een ontoereikende terugwinning van kosten wordt 
vermeden; anders zou het een dure garantie voor commerciële transmissielijnen kunnen 
vormen. Waar dit als niet geloofwaardig wordt beschouowd, moeten beleidsmakers ernaar 
streven iets aan deze bezorgdheid te doen door de geloofwaardigheid te vergroten in plaats 
van hogere rendementen aan te bieden, teneinde de kosten voor de consument te beperken.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) regels om een extra return op het voor 
het project geïnvesteerde kapitaal te 
waarborgen; or

(c) regels om een extra return op het voor 
het project geïnvesteerde kapitaal te 
waarborgen of daaraan verbonden risico's 
aan te pakken; or

Motivering

Indien op basis van goede praktijken tot stand gebrachte regelgevingskaders worden 
uitgewisseld en verder ontwikkeld, en iets wordt gedaan aan risicofactoren waarop 
investeerders geen invloed hebben, zou dit zowel investeringen in transmissie-infrastructuur 
voor een grotere groep potentiële geïnteresseerden aantrekkelijker kunnen maken, als de 
returns worden verlaagd die moeten worden geboden om dergelijke investeerders over de 
streept te trekken.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) op basis van beste praktijken 
opgestelde richtsnoeren voor de 
beoordeling van de risico's die zijn 
verbonden aan het voor het project 
geïnvesteerde kapitaal; of
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Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 
betreffende in dit artikel bedoelde 
stimulansen publiceren overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 18, lid 1 tot en met 
3, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

6. De Commissie publiceert richtsnoeren 
betreffende in dit artikel bedoelde 
stimulansen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 18, lid 1 tot en met 3, van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009. In dit verband gaat 
bijzondere aandacht naar de in lid 3, 
onder c), van dit artikel bedoelde regels 
betreffende extra return op het 
geïnvesteerde kapitaal.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder de punten 1, 2 en 4, 
komen in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
studies en financiële instrumenten 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van een 
Connecting Europe-faciliteit].

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder de punten 1, 2 en 4, 
komen in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
studies en financiële instrumenten 
overeenkomstig het bepaalde in 
Verordening (EU) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit, rekening houdend met:

- de noodzaak dat verstoring van de 
mededinging wordt vermeden tussen met 
name projecten die bijdragen aan de 
totstandbrenging van dezelfde prioritaire 
EU-corridor;
- het feit dat particuliere financiering of 
financiering door de betrokken 
economische actoren de belangrijkste 
bron van financiering zal zijn.
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De aard van de projecten bepaalt de keuze 
van de financiële instrumenten. Niet elke 
vorm van financiering is per definitie 
toepasselijk op elk project.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van artikel 5, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(e) en punt 2, 
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van artikel 5, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:

Motivering

Het is niet meer dan logisch dat alle prioritaire infrastructuurprojecten (voor energie en dus 
elektriciteit) voor financiële steun van de EU in aanmerking komen, met inbegrip van 
projecten voor de totstandbrenging van zogenaame 'smart grids'.

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
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afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig 
Artikel 14, lid 3; en

afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig 
Artikel 14, lid 3; of de projectpromotor 
kan duidelijk aantonen dat er sprake is 
van onevenredig hoge financiële kosten of 
dat het onmogelijk is om toegang te 
krijgen tot marktfinanciering als gevolg 
van zware financiële en economische 
problemen in de lidstaat of de lidstaten 
waar (een deel van) het project van 
gemeenschappelijk belang zal worden 
uitgevoerd; en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk V bis - Versnelde procedure 
voor lidstaten die ernstige moeilijkheden 
ervaren of verwachten

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Energie-infrastructuur als onderdeel van 

macro-economische 
aanpassingsprogramma's

1. De door de Commissie verleende 
technische bijstand aan lidstaten die met 
betrekking tot hun financiële stabiliteit 
ernstige moeilijkheden ervaren of 
verwachten, en/of financiële bijstand in 
het kader van Verordening (EU) 
nr. .../2012 ontvangen of hebben 
aangevraagd, houdt onder meer een 
raadpleging in van de bevoegde 
autoriteiten en de projectpromotoren in 
deze lidstaten teneinde:
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a) de uitvoering van de in artikel 3 
genoemde projecten van 
gemeenschappelijk belang te bespoedigen 
in overeenstemming met de 
urgentiecriteria van artikel 4, lid 4;
b) alle beschikbare middelen te 
onderzoeken waarmee de 
financieringsvoorwaarden voor de 
verschillende belanghebbenden kunnen 
worden versoepeld.
2. Voor de toepassing van lid 1, onder a), 
kunnen de termijnen die zijn vastgesteld 
in artikel 10, lid 3, artikel 11 en artikel 13, 
leden 5 en 6, worden verkort.
3. Kortere termijnen mogen niet leiden tot 
een verminderde inspraak van de 
relevante belanghebbenden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de bijdrage die de projecten van 
algemeen belang hebben geleverd aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Uniestrategie voor groei en 
werkgelegenheid;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de financiële middelen die voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot oprichting van een Connecting 

(b) de financiële middelen die voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd 
overeenkomstig, enerzijds, het bepaalde in 
[Verordening (EU) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
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Europe-faciliteit], afgemeten aan de totale 
waarde van de gefinancierde projecten van 
gemeenschappelijk belang;

oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], en, anderzijds, de 
Structuurfondsen, afgemeten aan de totale 
waarde van de gefinancierde projecten van 
gemeenschappelijk belang;

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): interconnecties 
en interne lijnen in de richtingen noord-
zuid en oost-west met het oog op de 
voltooiing van de interne markt en de 
integratie van uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit.

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): interconnecties 
en interne lijnen in de richtingen noord-
zuid en oost-west met het oog op de 
voltooiing van de interne markt, de 
openstelling van geïsoleerde insulaire 
elektrische systemen en de integratie van 
uit hernieuwbare bronnen opgewekte 
elektriciteit.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Noord-zuid gasinterconnecties in 
middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI-East Gas"): regionale 
gasverbindingen tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee en de 
Zwarte Zee, met name om de diversificatie 
en de zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

(2) Noord-zuid gasinterconnecties in 
middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI-East Gas"): regionale 
gasverbindingen tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee, de Zwarte 
Zee en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee, met name om de 
diversificatie en de zekerheid van de 
gasvoorziening te versterken.

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 11 – paragraaf 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Elektriciteitssnelwegen: eerste 
elektriciteitssnelwegen tegen 2020 met het 
oogmerk een elektriciteitssnelwegsysteem 
in het geheel van de Unie uit te bouwen.

(11) Elektriciteitssnelwegen: eerste 
elektriciteitssnelwegen tegen 2020 met het 
oogmerk een elektriciteitssnelwegsysteem 
in het geheel van de Unie uit te bouwen, 
waarbij met name wordt gestreefd naar de 
aansluiting van regio's met een hoge 
duurzame energieproductiecapaciteit en 
een groot opslagpotentieel;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Elke potentiële projectpromoter 
kan de respectieve groep een beoordeling 
van zijn project(en) doen toekomen met 
betrekking tot de bijdrage daarvan aan de 
implementatie van de prioriteiten in 
bijlage I, de naleving van de relevante 
criteria in artikel 6, alsook enige andere 
relevante informatie voor de beoordeling 
van het project/de projecten, en indien het 
project/de projecten voldoet/voldoen aan 
de in artikel 4, en de bijlagen II en II 
vastgelegde criteria, brengt de respectieve 
groep binnen een termijn van zes 
maanden een met redenen omkleed advies 
uit over de kans dat het project/de 
projecten de kwalificatie 'van algemeen 
belang' krijgt/krijgen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Door relevante betrokken partijen 
ingediende voorstellen voor projecten 
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voor elektriciteitstransmissie behorend tot 
de categorieën zoals bedoeld in punt 1, 
onder a) en b), van bijlage II worden door 
de respectieve groepen beoordeeld en in 
overweging genomen indien ze tenminste 
voldoen aan de criteria in artikel 4, lid 1 
en lid 2, onder a), en bijlage II, punt 1.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – afdeling 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de evaluatie van voorgestelde 
elektriciteits- en gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, houdt elke groep, 
onverminderd de bepalingen van punt 4, 
rekening met de analyse die, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, 
lid 7, in verband met voorgestelde 
elektriciteits- en gasprojecten welke vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, is gemaakt in het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas en 
elektriciteit, vastgesteld door de ENTSB's 
voor elektriciteit en gas overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 en Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

Bij de evaluatie van voorgestelde 
elektriciteits- en gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(e) en punt 2, houdt elke groep, 
onverminderd de bepalingen van punt 4, 
rekening met de analyse die, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, 
lid 7, in verband met voorgestelde 
elektriciteits- en gasprojecten welke vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(e) en punt 2, is gemaakt in het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas en 
elektriciteit, vastgesteld door de ENTSB's 
voor elektriciteit en gas overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 en Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

Motivering

Met dit amendement wordt beoogt ook 'smart grids' onder het toepassingsgebied te laten 
vallen.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bij elektriciteitsopslag: het project (b) bij elektriciteitsopslag: het project 
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voorziet in een opslagcapaciteit die een 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van ten 
minste 500 gigawattuur mogelijk maakt;

voorziet in een opslagcapaciteit die een 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van ten 
minste 500 gigawattuur of (indien dit cijfer 
lager ligt) ten minste [x]% van de 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van de 
betrokken lidstaat mogelijk maakt;

Motivering

Voor sommige lidstaten is 500 gigawattuur bijzonder veel. Het kan daarom nuttig zijn ook 
een percentage van de jaarlijkse elektriciteitsopwekking vast te stellen.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om op directe of 
indirecte wijze ten minste twee lidstaten 
van gas te voorzien of om te voldoen aan 
de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

(d) bij gasopslag of LNG/CNG: het project 
heeft tot doel om op directe wijze of het 
vermogen om op indirecte wijze ten minste 
twee lidstaten van gas te voorzien of om te 
voldoen aan de infrastructuurnorm (de "N-
1-regel") op regionaal niveau 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 994/2010;

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag, de productiecapaciteit per 
brandstoftype (biomassa, geothermisch, 
waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste 
brandstoffen, wind, fotovoltaïsch, 
geconcentreerde zonne-energie, ander 
hernieuwbare energiebronnen) en de 
geografische spreiding ervan, 
brandstofprijzen (inclusief voor biomassa, 
steenkool, gas en olie), 
kooldioxidetarieven, de samenstelling van 
het transmissie- en, wanneer relevant, het 
distributienet en de ontwikkeling daarvan, 

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag (zowel in de lidstaten als in 
naburige derde landen), de 
productiecapaciteit per brandstoftype 
(biomassa, geothermisch, waterkracht, gas, 
kernenergie, olie, vaste brandstoffen, wind, 
fotovoltaïsch, geconcentreerde zonne-
energie, andere hernieuwbare 
energiebronnen) en de geografische 
spreiding ervan, brandstofprijzen (inclusief 
voor biomassa, steenkool, gas en olie), 
kooldioxidetarieven, de samenstelling van 
het transmissie- en, wanneer relevant, het 
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rekening houdend met alle nieuwe 
belangrijke projecten voor opwekking 
(inclusief capaciteit toegerust voor de 
afvang van kooldioxide), opslag en 
transmissie waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
het jaar n+5;

distributienet en de ontwikkeling daarvan, 
rekening houdend met alle nieuwe 
belangrijke projecten voor opwekking 
(inclusief capaciteit toegerust voor de 
afvang van kooldioxide), opslag en 
transmissie waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
het jaar n+5;

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag, de productiecapaciteit per 
brandstoftype (biomassa, geothermisch, 
waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste 
brandstoffen, wind, fotovoltaïsch, 
geconcentreerde zonne-energie, ander 
hernieuwbare energiebronnen) en de 
geografische spreiding ervan, 
brandstofprijzen (inclusief voor biomassa, 
steenkool, gas en olie), 
kooldioxidetarieven, de samenstelling van 
het transmissie- en, wanneer relevant, het 
distributienet en de ontwikkeling daarvan, 
rekening houdend met alle nieuwe 
belangrijke projecten voor opwekking 
(inclusief capaciteit toegerust voor de 
afvang van kooldioxide), opslag en 
transmissie waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
het jaar n+5;

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag, de productiecapaciteit per 
brandstoftype (biomassa, geothermisch, 
waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste 
brandstoffen, wind, fotovoltaïsch, 
geconcentreerde zonne-energie, andere 
hernieuwbare energiebronnen) en de 
geografische spreiding ervan, 
brandstofprijzen (inclusief voor biomassa, 
steenkool, gas en olie), 
kooldioxidetarieven, de samenstelling van 
het transmissie- en, wanneer relevant, het 
distributienet en de ontwikkeling daarvan, 
rekening houdend met alle nieuwe 
belangrijke projecten voor opwekking 
(inclusief capaciteit toegerust voor de 
afvang van kooldioxide), opslagpotentieel 
en opslag- en transmissieprojecten
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Bij het uitvoeren van de in artikel 
13, lid 4, onder a), bedoelde kosten-
batenanalyse past de projectpromoter op 
de discontovoeten een risicopremie toe. 
Deze risicopremie wordt door de 
projectpromoter vastgesteld na 
raadpleging van de relevante betrokken 
partijen op basis van de informatie 
bedoeld in de punt 4 van bijlage VI.

Motivering

De projectpromoter voegt aan de discontovoeten een risicopremie toe die een weerspiegeling 
vormt van de wenselijkheid van de projecten voor de relevante betrokken partijen, in het 
bijzonder burgers.
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