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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
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 
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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.
____________________

1 PB L 175 van 5.7.1985, blz.. 40.
2 PB L 197 van 21.7.2001, blz.. 30.
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz.. 1.
4 PB L 206 van 22.7.1992, blz.. 7.
5 PB L 20 van 26.1.2010, blz.. 7.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 2

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 duurzaam op 
economisch, maatschappelijk en 
milieugebied; en

Or. en

Motivering

De term 'levensvatbaar' is in deze context in feite betekenisloos en moet worden vervangen 
door de term 'duurzaam'.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
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 en mededinging, 
duurzaamheid,
energievoorzieningszekerheid en 
systeemflexibiliteit, 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.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor consistentie met artikel 4, lid 2, onder a), waar het criterium 
'systeemflexibiliteit' wordt genoemd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
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 

4. Bij de rangschikking van projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
eenzelfde prioriteit, moet ook worden 
gekeken naar de urgentie van elk 
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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.

voorgesteld project om te kunnen voldoen 
aan de energiebeleidsdoelstellingen van 
marktintegratie en mededinging, 
duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid, alsook de 
relevante doelstelling van de Uniestrategie 
voor groei en werkgelegenheid, 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.

Or. en

Motivering

Projecten moeten worden geselecteerd op basis van hun bijdrage aan de verwezenlijking van 
de alomvattende Europa 2020-strategie, in het bijzonder de doelstelling van vergroting (tot 
20%) van het aandeel van 'hernieuwbare energie' in het eindgebruik van energie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
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 

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 
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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.

voorgestelde projecten. 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.

Or. en

Motivering

Bij de rangschikking moet met het oog op consistentie rekening worden gehouden met de 
indicatoren in bijlage V. Om een goed overzicht van de projecten te hebben en om deze beter 
te kunnen vergelijken, kan de Commissie de indicatoren en de manier waarop ze worden 
gepresenteerd, harmoniseren.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de kostenontwikkeling en de vraag 
of deze gelijke tred houdt met de 
kostenraming in het 
tenuitvoerleggingsplan;

Or. en
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de bijdrage van de 
Structuurfondsen aan de 
tenuitvoerlegging van het project.

Or. en

Amendement 8

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

Or. en

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 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de gemaakte kosten de geraamde 
kosten in het tenuitvoerleggingsplan voor 
dezelfde periode met 30% overschrijden.
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Or. en

Motivering

In het kader van het beginsel van goed financieel beheer zou de Commissie de projecten 
waarvan de kosten sneller stijgen dan was verwacht kunnen verwijderen van de lijst.

Amendement 10

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.

Or. en

Amendement 11

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, met volledige 
inachtneming van de opmerkingen die 
zijn ontvangen van 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 
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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.

Or. en

Motivering

Rekening houden met de opmerkingen van het EEA en de ESPON over de methodologie 
betekent dat reeds in een vroeg stadium ruimtelijke ordenings- en milieukwesties kunnen 
worden geïntegreerd.

Amendement 12

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 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 in relevante 
ontwikkelingsscenario's 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.

Or. en
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Amendement 13

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 de 
ENTSB's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en Verordening (EG) nr. 
715/2009, en de belangrijkste resultaten 
van de kosten-batenanalyse in relevante 
scenario's moeten onderdeel uitmaken 
van het raadplegingsproces en het 
eindverslag van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen.

Or. en

Amendement 14

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, 
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.

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, 
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.

Or. en
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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:

4. 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:

Or. en

Amendement 16

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.
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Or. en

Motivering

Dit 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. Hiermee wordt tegemoed gekomen aan de bezorgdheid van de 
nationale regelgevende instanties in verband met het aan de klanten doorberekenen van 
kosten en de potentiële bevoordeling daardoor van buitenlandse klanten.

Amendement 17

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 
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.

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 kunnen worden 
vermeden met op basis van goede 
praktijken ontwikkelde nationale 
regelgevingskaders zoals bedoeld in lid 4 
en 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 
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.

Or. en
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Motivering

Dit amendement beoogt te vermijden dat een project van gemeenschappelijk belang als een 
commerciële transmissie-investering wordt voorgesteld en vervolgens om overheidssteun
wordt gevraagd ter compensatie van de hoge commerciële en regelgevingsrisico's die 
daaraan zijn verbonden. Het lijkt passender dit soort projecten onder de 'regulatory asset 
base' van transmissiesysteembeheerders te laten vallen (of eventueel concessies via veilingen 
toe te kennen), teneinde de regelgevings- en commerciële risico's te vermijden en de kosten 
van financiering te beperken.

Amendement 18

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 
als offshore, risico's met betrekking tot 
een ontoereikende terugwinning van de 
kosten en ontwikkelingsrisico's.

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 
als offshore, en ontwikkelingsrisico's.

Or. en

Motivering

In het geval van transmissieprojecten die onderdeel van de 'regulatory asset base' vormen, 
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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 19

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; of

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

Or. en

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 20

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 

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 



PA\893683NL.doc 17/24 PE483.695v01-00

NL

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:

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:

Or. en

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 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig artikel 13, 
lid 4, onder (a), blijkt duidelijk dat het 
project aanzienlijke positieve 
externaliteiten biedt, zoals 
energievoorzieningszekerheid, solidariteit 
of innovatie; en

(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig artikel 13, 
lid 4, onder (a), blijkt duidelijk dat het 
project aanzienlijke positieve 
externaliteiten biedt, zoals 
energievoorzieningszekerheid, solidariteit,
innovatie en sociale en milieuvoordelen; 
en

Or. en

Amendement 22

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;
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Or. en

Amendement 23

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
Europe-faciliteit], afgemeten aan de totale 
waarde van de gefinancierde projecten van 
gemeenschappelijk belang;

(b) de financiële middelen die voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd 
overeenkomstig, enerzijds, het bepaalde in 
[de verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van 
een Connecting Europe-faciliteit], en, 
anderzijds, de Structuurfondsen, 
afgemeten aan de totale waarde van de 
gefinancierde projecten van 
gemeenschappelijk belang;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 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 
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projecten de kwalificatie 'van algemeen 
belang' krijgt/krijgen.

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Door relevante betrokken partijen 
ingediende voorstellen voor projecten 
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.

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) 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 

(6) 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 
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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.

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden, met inbegrip van 
academici en ngo's, vertegenwoordigen, 
en wordt openbaar gemaakt. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

Or. en



PA\893683NL.doc 21/24 PE483.695v01-00

NL

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten:

- de volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten, de 
kosten van door koolstof veroorzaakte 
economische schade en van de 
verminderde waarde van 
ecosysteemdiensten.

- de volgende baten: het toegenomen 
niveau van electriciteitsinterconnecties 
met betrekking tot de geïnstalleerde 
productie van de lidstaten, de 
verbeteringen op het gebied van 
kostenefficiënte toegang tot energie en bij 
de verwezenlijking van de 
energiedoelstellingen van de Uniestrategie 
voor groei en werkgelegenheid;
De methodologie vormt een leidraad voor 
de bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

Or. en

Motivering

Het voorstel bevat geen gedetailleerde invulling van de indicatoren met betrekking tot de 
baten. Dit amendement probeert hier iets aan te doen door te verwijzen naar de doelstelling 
van 10% zoals vastgesteld door de Europese Raad van Barcelona (in 2002) met betrekking tot 
de grensoverschrijdende elektriciteitsinterconnecties. Wat de kosten betreft, refereren wij aan 
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de waarde van de ecosysteemdiensten zoals genoemd in de Routekaart naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa (van 2011) en de door koolstof veroorzaakte economische 
schade zoals genoemd in de Stern Review (van 2006).

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten.

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
daarna elke twee jaar publiceert de 
Commissie de voor de berekeningen en de 
achterliggende methodologie te gebruiken 
discontovoeten. Bij de discontovoeten 
wordt overeenkomstig de richtlijn 
betreffende de beoordeling van de effecten 
van bepaalde plannen en programma's op 
het milieu rekening gehouden met milieu-
externaliteiten.

Or. en
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Motivering

Om tot geharmoniseerde discontovoeten te komen, wordt de Commissie belast met de 
publicatie daarvan, alsook van de achterliggende methodologie. De Commissie moet zich met 
name inzetten voor het in de discontovoeten integreren van milieu-externaliteiten.

Amendement 31

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.

Or. en

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.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 

(12) De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
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deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20, n+30 en n+40 en 
maakt het model een volledige beoordeling 
mogelijk van de economische, 
maatschappelijke en milieueffecten, in het 
bijzonder door opname van de externe 
kosten zoals die in verband met de uitstoot 
van broeikasgassen en conventionele 
verontreinigende stoffen of de 
voorzieningszekerheid.

Or. en

Motivering

De horizon wordt verlengd tot n+20, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de 
Routekaart 2050, de Routekaart voor energie 2050 en andere relevante 
langetermijnvoorspellingen.


