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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

Op 19 oktober 2011 heeft de Commissie haar voorstel gepresenteerd voor een Verordening 
betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur. Het voorstel van de 
Commissie beoogt ervoor te zorgen dat strategische energienetwerken en opslagfaciliteiten in 
de EU in 2020 gereed zijn. Meer in het bijzonder heeft deze verordening de volledige 
integratie van de interne energiemarkt ten doel, onder meer door te waarborgen dat geen 
enkele lidstaat van het Europese netwerk wordt uitgesloten.

De verordening draagt bij aan duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu door de 
Unie in staat te stellen haar uit de 2020-strategie voortvloeiende doelstellingen te 
verwezenlijken, terwijl daarnaast wordt gezorgd voor energievoorzieningszekerheid en 
solidariteit tussen de lidstaten.

Overeenkomstig de mededeling van de Commissie getiteld "Prioriteiten voor energie-
infrastructuurprojecten voor 2020 en verder" dienen de bestaande trans-Europese netwerken 
(TEN-E) te worden herzien en te worden versterkt met instrumenten uit nieuw energie-
infrastructuurbeleid, terwijl de ontwikkeling ervan moet worden versneld en er moet worden 
gezorgd voor passende financiering.

Financiering

De komende tien jaar is circa 200 miljard euro nodig voor de aanleg van gaspijpleidingen en 
elektriciteitsnetwerken. Meer in het bijzonder is 140 miljard euro nodig voor hoogspannings-
elektriciteitstransmissiesystemen, opslag en toepassingen van slimme netwerken, 70 miljard 
euro voor gaspijpleidingen, opslag, terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) en infrastructuur 
voor bidirectionele stromen, en 2,5 miljard euro voor infrastructuur voor 
kooldioxidetransport.

Dit betekent dat de huidige investeringsniveaus aanzienlijk moeten worden verhoogd. In 
vergelijking met de periode 2000-2010 zou dit resulteren in een toename van de investeringen 
in de gassector met 30%, terwijl de investeringen in de elektriciteitssector met 100% zouden 
toenemen ten opzichte van de voorgaande periode.

Vaststelling van de problemen

Problemen met betrekking tot vergunningverleningsprocedures en weerstand bij het publiek 
behoren tot de voornaamste knelpunten die de tijdige uitvoering van energie-
infrastructuurprojecten, met name de aanleg van hoogspanningslijnen, in de weg staan.

De administratieve procedures zijn complex en inefficiënt, in het bijzonder wat de organisatie 
van procedures en de bevoegdheden van de betrokken partijen betreft, en blijven versnipperd, 
terwijl het ontbreekt aan duidelijke termijnen en voorafgaande planning alsook aan 
coördinatie met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving van de EU.
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De tegenstand van de belanghebbende bevolking houdt verband met de onduidelijkheid over 
de toegevoegde waarde van een project, de reële of veronderstelde effecten op het milieu en 
het landschap, de gezondheids- en veiligheidsrisico's en de laattijdige en ontoereikende 
inspraak van het publiek en de belanghebbenden.

In sommige lidstaten is tevens sprake van politieke en/of eigendomsgerelateerde speculaties 
die verband houden met de vergunningsprocedures voor investeringen in infrastructuur.

Effect op het milieu

Energie-infrastructuurvoorzieningen die vandaag worden ontworpen dienen verenigbaar te 
zijn met de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor de lange termijn en met de 
verwezenlijking van deze doelstellingen in het energiebeleid van de verschillende lidstaten.
De planning van energie-infrastructuurprojecten moet tevens volledig in overeenstemming 
zijn met het voorzorgsbeginsel.

Het voorstel moet de bestaande milieubeschermingseisen integreren in de context van de 
energie-infrastructuur. Energiebronnen die geen maatschappelijke en milieukosten met zich 
meebrengen dienen prioriteit te krijgen.

Naast de kapitaal- en exploitatiekosten zijn ook aanzienlijke milieukosten verbonden aan de 
bouw, exploitatie en ontmanteling van energie-infrastructuur. Deze milieukosten moeten 
worden meegewogen in de kosten-batenanalyse door middel van de zogeheten 
levenscycluskosten-benadering. Het is noodzakelijk dat voor ieder afzonderlijk energie-
infrastructuurproject een grondige milieueffectbeoordeling wordt gemaakt teneinde de reële 
risico's te evalueren waarbij rekening wordt gehouden met lokale en regionale 
milieuomstandigheden.

Transparantie en inspraak van het publiek

De nieuwe regels bieden burgers meer mogelijkheden om bij een project te worden betrokken 
en om hun stem te laten horen. De verordening bepaalt dat burgers in een zeer vroeg stadium 
bij de vergunningsprocedure moeten worden betrokken. Volgens de verordening dient dit te 
gebeuren voordat de projectontwikkelaar zijn formele vergunningsaanvraag indient. Op deze 
manier kan in de planningsfase van het project nog rekening worden gehouden met de zorgen 
van burgers. In veel lidstaten is het op dit moment gebruikelijk dat de openbare raadpleging 
wordt gehouden na indiening van het dossier bij de autoriteit.

Projecten van gemeenschappelijk belang

Met het oog hierop heeft de Commissie 12 prioritaire corridors en gebieden aangewezen die 
betrekking hebben op elektriciteit, gas, olie en transportnetwerken voor kooldioxide. De 
Commissie pleit voor een "stelsel van gemeenschappelijk belang" voor projecten die 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van deze prioriteiten en die als dusdanig zijn aangemerkt.
Projecten van gemeenschappelijk belang zouden baat moeten hebben bij de snellere 
vergunningsprocedure die maximaal drie jaar mag duren.
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Aanbevelingen van de rapporteur

De rapporteur verwelkomt de voorstellen om de besluitvorming inzake 
infrastructuurvergunningen te versnellen, evenals de nieuwe regels die burgers meer 
mogelijkheden bieden om bij een project te worden betrokken en om hun stem te laten horen.

Infrastructuurprojecten kunnen evenwel niet van de milieuwetgeving worden uitgezonderd en, 
overeenkomstig artikel 11 VWEU, dient het voorstel de bestaande milieubeschermingseisen 
te integreren in de context van de energie-infrastructuur.
De kwaliteit van het publieke debat moet worden gewaarborgd en er moet terdege rekening 
worden gehouden met de Europese milieuwetgeving.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 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 
klaar is voor een koolstofarmer 
energiesysteem op de langere termijn, 
namelijk tegen 2050.

(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 
klaar is voor een koolstofarmer 
energiesysteem op de langere termijn, 
namelijk tegen 2050, en die 
infrastructuur, in hetzelfde tijdsbestek, 
klaarmaken voor de aansluiting van 
regio’s met een grote productiecapaciteit 
voor hernieuwbare energie en een hoog 
potentieel voor opslag van elektriciteit.
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Deze energie- en klimaatsdoelstellingen 
moeten op de meest kostenefficiënte 
manier worden gerealiseerd;

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Vanuit milieugerelateerd, sociaal 
en economisch oogpunt is de beste 
infrastructuur een reeds bestaande 
infrastructuur die niet meer hoeft te 
worden aangelegd. Energie-efficiëntie is 
daarom van cruciaal belang en er moet 
ten volle rekening worden gehouden met 
de waarschijnlijke effecten van de door de 
Commissie voorgestelde energie-
efficiëntierichtlijn (waarvoor de 
procedure nog loopt) voor wat betreft de 
vermindering van de behoefte aan 
toekomstige infrastructuur.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De interne energiemarkt, als 
omschreven in Richtlijn 2009/72/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en Richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
bestaat weliswaar, maar blijft versnipperd 
ten gevolge van ontoereikende 
interconnecties tussen de nationale 
energienetwerken. Geïntegreerde 
netwerken die zich over de hele Unie 

(7) De interne energiemarkt, als 
omschreven in Richtlijn 2009/72/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en Richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
bestaat weliswaar, maar blijft versnipperd 
ten gevolge van ontoereikende 
interconnecties tussen de nationale 
energienetwerken. Geïntegreerde 
netwerken die zich over de hele Unie 
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uitstrekken, zijn echter van levensbelang 
om een concurrerende en goed 
functionerende geïntegreerde markt te 
waarborgen die groei, werkgelegenheid en 
duurzame ontwikkeling bevordert.

uitstrekken en de ontwikkeling van een 
infrastructuur van slimme netwerken die 
grotere energie-efficiëntie en integratie 
van gespreide hernieuwbare 
energiebronnen mogelijk maakt, zijn 
echter van levensbelang om een 
concurrerende en goed functionerende 
geïntegreerde markt te waarborgen die
hulpbronnenefficiënte groei, 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling bevordert.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De energie-infrastructuur van de Unie 
moet worden gemoderniseerd teneinde 
door de mens veroorzaakte rampen, 
negatieve effecten van de 
klimaatverandering en bedreigingen voor 
de veiligheid, met name voor de Europese 
kritische infrastructuur als omschreven in 
Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 
december 2008 inzake de identificatie van 
Europese kritieke infrastructuren, de 
aanmerking van infrastructuren als 
Europese kritieke infrastructuren en de 
beoordeling van de noodzaak de 
bescherming van dergelijke infrastructuren 
te verbeteren, te voorkomen en er beter 
weerstand aan te kunnen bieden.

(8) De energie-infrastructuur van de Unie 
moet worden gemoderniseerd teneinde 
door de mens veroorzaakte rampen, 
negatieve effecten van de 
klimaatverandering en bedreigingen voor 
de veiligheid, met name voor de Europese 
kritische infrastructuur als omschreven in 
Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 
december 2008 inzake de identificatie van 
Europese kritieke infrastructuren, de 
aanmerking van infrastructuren als 
Europese kritieke infrastructuren en de 
beoordeling van de noodzaak de 
bescherming van dergelijke infrastructuren 
te verbeteren, te voorkomen en er beter 
weerstand aan te kunnen bieden, door een 
gedecentraliseerde opzet die erop is 
gericht lokale deelgebieden 
zelfvoorzienend te maken op het gebied 
van energie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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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 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. In deze 
benadering moet niettemin rekening 
worden gehouden met de fiscale 
consolidatiemechanismen die overal in de 
EU plaatsvinden, prioriteit worden 
gegeven aan projecten van 
gemeenschappelijk belang met een 
werkelijke Europese meerwaarde, en 
worden gekeken wanneer de autoriteiten 
van de lidstaten en de markt eerder zijn 
aangewezen om op te treden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten worden geïdentificeerd op 
basis van gemeenschappelijke, 
transparante en objectieve criteria met het 
oog op de bijdrage ervan tot de 
doelstellingen van het energiebeleid. Voor 
elektriciteit en gas moeten de voorgestelde 
projecten deel uitmaken van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan. In dit plan moet 
met name rekening worden gehouden met 
de conclusies van de Europese Raad van 
4 februari inzake de noodzaak van 

(15) De projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten worden geïdentificeerd met 
inachtneming van gemeenschappelijke, 
transparante en objectieve criteria met het 
oog op de bijdrage ervan tot de 
doelstellingen van het energiebeleid.
Projecten voor elektriciteit en gas moeten 
deel uitmaken van het laatste beschikbare 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan. In dit 
plan moet met name rekening worden 
gehouden met de conclusies van de 
Europese Raad van 4 februari inzake de 
noodzaak van integratie van de perifere 
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integratie van de perifere energiemarkten. energiemarkten, en de ontwikkeling van 
een infrastructuur van slimme netwerken 
worden geregeld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis) Derde partijen die op dit gebied 
willen investeren mogen niet worden 
uitgesloten van de mogelijkheid 
financiering aan te vragen en te 
ontvangen voor projecten van 
gemeenschappelijk belang. Voorts moeten 
partnerschappen tussen derde partijen en 
overheidsinstanties met betrekking tot 
projecten van gemeenschappelijk belang 
eveneens worden aangemoedigd.

Amendement 8

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. Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten door de bevoegde instanties 
als projecten van openbaar belang worden 
beschouwd. Er mag alleen 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. Er moet, in volgorde van 
belangrijkheid en met het oog op 
kostenefficiëntie, worden vastgesteld 
wanneer de infrastructuur door middel 
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van energie-efficiënte beleidsmaatregelen 
tot een minimum kan worden beperkt, 
wanneer bestaande nationale en 
grensoverschrijdende infrastructuur kan 
worden verbeterd of gemoderniseerd, en 
wanneer nieuwe infrastructuur nodig is 
en naast bestaande energie- of 
vervoersinfrastructuur kan worden 
aangelegd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hoewel er duidelijke normen bestaan 
voor de inspraak van het publiek in de 
procedures voor besluitvorming op 
milieugebied, zijn er aanvullende 
maatregelen nodig om de hoogst mogelijke 
normen voor transparantie en inspraak van 
het publiek te waarborgen bij alle relevante 
kwesties tijdens het 
vergunningverleningsproces voor projecten 
van gemeenschappelijk belang.

(22) Hoewel er duidelijke normen bestaan 
voor de inspraak van het publiek in de 
procedures voor besluitvorming op 
milieugebied, zijn er aanvullende 
maatregelen nodig om de hoogst mogelijke 
normen voor transparantie en adequate
inspraak van het publiek te waarborgen bij 
alle relevante kwesties tijdens het 
vergunningverleningsproces voor projecten 
van gemeenschappelijk belang.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de tijdige uitvoering van projecten van 
gemeenschappelijk belang vergemakkelijkt 
door de vergunningverlening te versnellen 
en de inspraak van het publiek te 
verbeteren;

(b) de tijdige uitvoering van projecten van 
gemeenschappelijk belang vergemakkelijkt 
door de vergunningverlening te versnellen 
en minimumvereisten te stellen voor
inspraak van het publiek;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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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 samenwerking 
met de lidstaten, voor het geheel van de 
Unie een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast en 
rangschikt deze in volgorde van 
belangrijkheid. Deze lijst wordt elke twee 
jaar opnieuw geëvalueerd en zo nodig 
aangepast. De eerste lijst wordt uiterlijk op 
31 juli 2013 vastgesteld. Bij vaststelling 
van de Uniebrede lijst houdt de 
Commissie tevens rekening met de 
specifieke kenmerken van kleine insulaire 
lidstaten, en zij ontwikkelt projecten om 
ervoor te zorgen dat EU-lidstaten na 2015 
niet verstoken blijven van de Europese 
gas- en elektriciteitsnetwerken of hun 
energiezekerheid bedreigd zien door het 
ontbreken van geschikte aansluitingen. 
De Uniebrede lijst moet ook in dergelijke 
projecten voorzien.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de identificatie van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
richt de Commissie een regionale groep 
(hierna de "groep") op als omschreven in 
bijlage III, onder punt 1, gebaseerd op 
elke prioritaire corridor of prioritair gebied 
en het desbetreffende geografische bereik 
als genoemd in bijlage I.

2. Met het oog op de identificatie van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
richt de Commissie twaalf regionale
groepen (hierna "groepen"), gebaseerd op 
elke prioritaire corridor of prioritair gebied 
en het desbetreffende geografische bereik 
als genoemd in bijlage I. De samenstelling 
van iedere groep is gebaseerd op de in 
bijlage III, onder punt 1, omschreven 
regels. Iedere groep verricht haar taken 
overeenkomstig de van te voren 
overeengekomen taakomschrijving of 
procedureregels, met inachtneming van 
eventuele aanwijzingen die de Commissie 
hieromtrent verstrekt.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

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. Ieder afzonderlijk 
projectvoorstel moet worden goedgekeurd 
door de lidstaat of de lidstaten op het 
grondgebied waarvan het project 
betrekking heeft.

3. Elke groep stelt haar regionale lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang
vast, opgesteld overeenkomstig de 
procedure van bijlage III, onder punt 2, 
waarbij de projecten worden gerangschikt 
naargelang 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. Ieder afzonderlijk projectvoorstel 
moet worden goedgekeurd door de lidstaat 
of de lidstaten op het grondgebied waarvan 
het project betrekking heeft.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij elektriciteits- en gasprojecten die 
vallen binnen de in bijlage II, onder punt 1 
en 2, genoemde categorieën, brengt het 
Agentschap binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van ontvangst van de 
voorgestelde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang, als bedoeld in 
lid 4, eerste alinea, advies uit bij de 
Commissie over de voorgestelde lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
waarbij met name rekening is gehouden 
met de samenhangende toepassing over de 
groepen heen van de criteria van Artikel 4 
en met de resultaten van de door de 
ENTSB's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig punt 2(6) van bijlage III 
uitgevoerde analyse.

5. Bij elektriciteits- en gasprojecten die 
vallen binnen de in bijlage II, onder punt 1 
en 2, genoemde categorieën, brengt het 
Agentschap binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van ontvangst van de 
voorgestelde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang, als bedoeld in 
lid 4, eerste alinea, advies uit bij de 
Commissie over de voorgestelde lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
waarbij met name rekening is gehouden 
met de samenhangende toepassing over de 
groepen heen van de criteria van Artikel 4 
en met de resultaten van de door de 
ENTSB's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig punt 2(6) van bijlage III 
uitgevoerde analyse. De Commissie 
voltooit de lijst met projecten van 
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gemeenschappelijk belang, waarbij zij 
voorziet in een gedetailleerde 
onderbouwing van haar beslissing over 
ieder afzonderlijk project.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het project is in overeenstemming 
met de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de Unie;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bij het project zijn minimaal twee 
lidstaten betrokken, hetzij doordat het op 
directe wijze de grens van één of meer 
lidstaten overschrijdt, hetzij doordat het 
gelegen is op het grondgebied van één 
lidstaat maar een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect heeft zoals 
bedoeld in bijlage IV, punt 1.

(c) bij het project zijn minimaal twee 
lidstaten betrokken indien het op directe 
wijze de land- of zeegrens van één of meer 
lidstaten overschrijdt of indien het gelegen 
is op het grondgebied van één lidstaat maar
niettemin een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect heeft of, in het 
geval van een interne versterking, indien 
het project van belang is voor een 
grensoverschrijdende verbinding zoals 
bedoeld in bijlage IV, punt 1, of indien het 
tot doel heeft eilanden en perifere 
gebieden met centrale gebieden van de 
Unie te verbinden.

Motivering

In lijn met de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen moet de integratie van 
hernieuwbare elektriciteitsproductie in projecten ter versterking van de interne transmissie 
worden bevorderd, indien deze projecten overeenkomstig de criteria van bijlage IV bijdragen 
tot grensoverschrijdende transmissie.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat projecten betreft voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a)-(d): het project draagt
aanzienlijk bij tot minimaal één van de 
volgende specifieke criteria:

(a) wat projecten betreft voor
elektriciteitstransmissie en -opslag die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a)-(d): het project draagt bij 
tot duurzaamheid en in aanzienlijke mate 
tot minimaal één van de volgende 
specifieke criteria:

Motivering

Duurzaamheidscriteria mogen geen facultatieve keuze zijn. Een duurzame benadering brengt 
de doelstelling van de EU van een koolstofarme economie dichterbij en voorkomt ecologische 
achteruitgang, verlies van biodiversiteit, en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Amendement 18

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 
isolatie van bepaalde regio’s in de 
Europese Unie op te heffen; mededinging 
en systeemflexibiliteit;

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– duurzaamheid, onder meer door de 
transmissie van hernieuwbare energie naar 
belangrijke verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten;

– integratie van hernieuwbare energie in 
het net en de transmissie van hernieuwbare 
energie naar belangrijke verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten;
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Motivering

Duurzaamheidscriteria mogen geen facultatieve keuze zijn. Een duurzame benadering brengt 
de doelstelling van de EU van een koolstofarme economie dichterbij en voorkomt ecologische 
achteruitgang, verlies van biodiversiteit, en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Amendement 20

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;

– voorzieningszekerheid, onder meer door 
interoperabiliteit en veilige en 
betrouwbare exploitatie van het systeem, 
met name door versterking van de huidige 
transmissiestabiliteit, vergroting van het 
vermogen om stroomuitval op te vangen, 
en veilige integratie van intermitterende 
productie;

Motivering

Nadere specificatie van de voornaamste doelstellingen waaraan voorzieningszekerheid moet 
beantwoorden. Een meer specifieke definitie van voorzieningszekerheid is nodig voor een 
goed begrip van het probleem.

Amendement 21

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 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wat gasprojecten betreft die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 2: het project draagt aanzienlijk bij tot 
minimaal één van de volgende specifieke 
criteria:

(b) wat gasprojecten betreft die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 2: het project draagt aanzienlijk bij tot
duurzaamheid en in aanzienlijke mate tot
minimaal één van de volgende specifieke 
criteria:

Motivering

Duurzaamheidscriteria mogen geen facultatieve keuze zijn. Een duurzame benadering brengt 
de doelstelling van de EU van een koolstofarme economie dichterbij en voorkomt ecologische 
achteruitgang, verlies van biodiversiteit, en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Amendement 23

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 
isolatie van bepaalde regio’s in de 
Europese Unie op te heffen; 
interoperabiliteit en systeemflexibiliteit;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– mededinging, onder meer door 
diversificatie van leveringsbronnen, 
tegenpartijen voor levering b;

– mededinging, onder meer door 
diversificatie van leveringsbronnen, 
leveringsroutes en tegenpartijen voor 
levering;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– duurzaamheid; Schrappen

Motivering

Duurzaamheidscriteria mogen geen facultatieve keuze zijn. Een duurzame benadering brengt 
de doelstelling van de EU van een koolstofarme economie dichterbij en voorkomt ecologische 
achteruitgang, verlies van biodiversiteit, en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wat projecten betreft voor slimme 
elektriciteitsnetwerken die vallen binnen de 
categorie van bijlage II, onder punt 1(e): 
het project draagt aanzienlijk bij tot de 
volgende specifieke functies:

(c) wat projecten betreft voor slimme 
elektriciteitsnetwerken die vallen binnen de 
categorie van bijlage II, onder punt 1(e): 
het project draagt bij tot duurzaamheid en 
in aanzienlijke mate tot de volgende 
specifieke functies:

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wat projecten voor het transport van 
olie betreft die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 3: 
het project draagt aanzienlijk bij tot de 
volgende drie specifieke criteria:

(d) wat projecten voor het transport van 
olie betreft die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 3: 
het project draagt bij tot duurzaamheid en 
in aanzienlijke mate tot de volgende drie 
specifieke criteria:

Motivering

Duurzaamheidscriteria mogen geen facultatieve keuze zijn. Een duurzame benadering brengt 
de doelstelling van de EU van een koolstofarme economie dichterbij en voorkomt ecologische 
achteruitgang, verlies van biodiversiteit, en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Amendement 28
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) wat projecten voor het transport van 
kooldioxide betreft die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 4: 
het project draagt aanzienlijk bij tot de 
volgende drie specifieke criteria:

(e) wat projecten voor het transport van 
kooldioxide betreft die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 4: 
het project draagt bij tot duurzaamheid en 
in aanzienlijke mate tot de volgende drie 
specifieke criteria:

Motivering

Duurzaamheidscriteria mogen geen facultatieve keuze zijn. Een duurzame benadering brengt 
de doelstelling van de EU van een koolstofarme economie dichterbij en voorkomt ecologische 
achteruitgang, verlies van biodiversiteit, en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
volgend op het jaar van selectie van een 
project van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig artikel 4, dienen de 
projectpromotoren, voor elk project dat 
valt binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1 en 2, een jaarverslag in bij het 
Agentschap of, wanneer het project valt 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, bij de respectieve groep. In dit 
verslag wordt nader ingegaan op:

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
volgend op het jaar van selectie van een 
project van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig artikel 4, dienen de 
projectpromotoren, voor elk project dat 
valt binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1 en 2, een jaarverslag in bij de 
Commissie en het Agentschap of, wanneer 
het project valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 3 en 4, bij de 
respectieve groep. In dit verslag wordt 
nader ingegaan op:

Motivering

Omwille van de transparantie moet de Commissie worden geïnformeerd omtrent de input van 
het geconsolideerde verslag dat het Agentschap ingevolge lid 4 uitbrengt.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een project van 
gemeenschappelijk belang aanzienlijke 
vertraging oploopt of 
uitvoeringsmoeilijkheden kent, kan de 
Commissie voor een periode van maximaal 
één jaar, twee keer hernieuwbaar, een 
Europese coördinator aanwijzen.

1. Wanneer een project van 
gemeenschappelijk belang aanzienlijke 
vertraging oploopt of 
uitvoeringsmoeilijkheden kent, kan de 
Commissie, met instemming van de 
betrokken lidstaten, voor een periode van 
maximaal één jaar, twee keer 
hernieuwbaar, een Europese coördinator 
aanwijzen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Europese coördinator wordt gekozen 
op basis van zijn ervaring met betrekking 
tot de aan hem toegewezen specifieke 
taken voor het/de project(en) in kwestie.

3. De Europese coördinator wordt gekozen 
op basis van zijn ervaring met betrekking 
tot de aan hem toegewezen specifieke 
taken voor het/de project(en) in kwestie, 
met instemming van de betrokken 
lidstaten.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
krijgen de status van grootst nationaal 
belang mogelijk en worden als zodanig 
behandeld in de 
vergunningverleningsprocedures, waar en 
in de wijze waarop in een dergelijke 
behandeling is voorzien in de voor het 
desbetreffende type energie-infrastructuur 
geldende nationale wetgeving.

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
krijgen de status van grootst nationaal 
belang mogelijk en worden als zodanig 
behandeld in regionale en ruimtelijke 
ordeningsprocedures, de 
vergunningverleningsprocedures, de 
milieueffectbeoordelings-  en de 
strategische 
milieueffectbeoordelingsprocedures, waar 
en in de wijze waarop in een dergelijke 
behandeling is voorzien in de voor het 
desbetreffende type energie-infrastructuur 
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geldende nationale wetgeving.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na de 
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.

Binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
maakt de Commissie richtsnoeren bekend 
om de lidstaten te helpen bij de vaststelling
en tenuitvoerlegging 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, en ziet vervolgens toe op de 
toepassing van die richtsnoeren.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gecoördineerde regeling: het 
raambesluit kan meerdere, elk afzonderlijk 
juridisch bindende door de bevoegde 
instantie en andere betrokken autoriteiten 
vastgestelde besluiten omvatten. De
bevoegde instantie stelt geval per geval een 
redelijke termijn vast waarbinnen de 
afzonderlijke besluiten moeten worden 
vastgesteld. De bevoegde instantie kan een 
afzonderlijk besluit vaststellen namens een 
andere betrokken autoriteit wanneer het 
door die autoriteit vast te stellen besluit 
niet binnen de vastgelegde termijn is 
genomen en de vertraging niet afdoende 
kan worden gerechtvaardigd. De bevoegde 
instantie kan een afzonderlijk besluit van 
een andere nationale autoriteit annuleren 

(b) gecoördineerde regeling: het 
raambesluit kan meerdere, elk afzonderlijk 
juridisch bindende door de bevoegde 
instantie en andere betrokken autoriteiten 
vastgestelde besluiten omvatten. De 
bevoegde instantie stelt geval per geval een 
redelijke termijn vast waarbinnen de 
afzonderlijke besluiten moeten worden 
vastgesteld. De bevoegde instantie kan een 
afzonderlijk besluit vaststellen namens een 
andere betrokken autoriteit wanneer het 
door die autoriteit vast te stellen besluit 
niet binnen de vastgelegde termijn is 
genomen en de vertraging niet afdoende 
kan worden gerechtvaardigd. De bevoegde 
instantie kan een afzonderlijk besluit van 
een andere nationale autoriteit annuleren 
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wanneer zij oordeelt dat de door die 
autoriteit gebruikte argumenten een 
onvoldoende grondslag vormen voor dit 
besluit. De bevoegde instantie zorgt ervoor 
dat de relevante eisen overeenkomstig de 
internationale wetgeving en de wetgeving 
van de Unie in acht worden genomen en
rechtvaardigt haar besluit.

wanneer zij oordeelt dat de door die 
autoriteit gebruikte argumenten een 
onvoldoende grondslag vormen voor dit 
besluit. De bevoegde instantie zorgt ervoor 
dat de relevante eisen overeenkomstig de 
internationale wetgeving en de wetgeving 
van de Unie in acht worden genomen, zij
rechtvaardigt haar besluit en maakt het 
besluit en de bijbehorende motivering, 
met inbegrip van het relevante 
bewijsmateriaal, openbaar.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) samenwerkingsregeling: het 
raambesluit kan meerdere, elk 
afzonderlijk juridisch bindende besluiten 
omvatten die door de bevoegde instantie 
en andere betrokken autoriteiten zijn 
vastgesteld. De bevoegde instantie stelt in 
overleg met de andere betrokken 
instanties per geval een redelijke termijn 
vast waarbinnen de afzonderlijke 
besluiten kunnen worden vastgesteld, 
alsmede de daaruit voortvloeiende totale 
vergunningverleningstermijn. De 
bevoegde instantie ziet toe op de naleving 
van de termijnen door de betrokken 
autoriteiten. Wanneer het door de 
betrokken autoriteit vast te stellen besluit 
naar verwachting niet binnen de 
vastgelegde termijn wordt genomen, stelt 
die autoriteit de bevoegde instantie 
daarvan onverwijld in kennis, alsook van 
de redenen voor de vertraging.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij projecten die waarschijnlijk 
aanzienlijke grensoverschrijdende effecten 
zullen hebben in één of meer aangrenzende 
lidstaten, waarbij artikel 7 van 
Richtlijn 85/337/EEG en het Espoo-
verdrag van toepassing zijn, wordt de 
relevante informatie beschikbaar gesteld 
aan de bevoegde instantie van de 
aangrenzende lidstaten. De bevoegde 
instanties van de aangrenzende lidstaten 
geven aan of zij willen deelnemen aan de 
desbetreffende procedures van openbare 
raadpleging.

6. Bij projecten die waarschijnlijk 
aanzienlijke grensoverschrijdende effecten 
zullen hebben in één of meer aangrenzende 
lidstaten, waarbij artikel 7 van
Richtlijn 2001/42/EG, artikel 7 van
Richtlijn 85/337/EEG, of het Espoo-
verdrag van toepassing zijn, wordt de 
relevante informatie beschikbaar gesteld 
aan de bevoegde instantie van de 
aangrenzende lidstaten. De bevoegde 
instanties van de aangrenzende lidstaten 
geven aan of zij willen deelnemen aan de 
desbetreffende procedures van openbare 
raadpleging.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten voeren mechanismen in 
voor de compensatie van gemeenten die 
nadelige invloeden ondervinden van de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
of van andere nationale projecten op het 
gebied van energie-infrastructuur.

Motivering

Met dit eenvoudige instrument kunnen vergunningsprocedures aanzienlijk worden verkort
zonder dat wordt getornd aan het subsidiariteitsbeginsel van de Europese Unie of aan de 
bevoegdheden van de gemeenten, aangezien het indirect van invloed is op de ruimtelijke 
ordeningsfase en vertragingen in de vergunningsprocedures juist vooral in dat stadium 
optreden. Deze financiële compensatie is een krachtig hulpmiddel om lokale instanties (de 
gemeenten) ertoe te bewegen zich niet te verzetten tegen de aanleg van de beoogde 
infrastructuur in het kader van nationale, regionale en lokale planningsdossiers voor 
landinrichtingsbeleid.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In lidstaten waar onderdelen van 
het vergunningverleningsproces, inclusief 
ruimtelijke ordenings- en 
milieueffectbeoordelingsprocedures, niet 
resulteren in een juridisch bindende 
vergunning, dienen bevoegde autoriteiten 
erop toe te zien dat de duur van deze 
onderdelen goed wordt geïntegreerd in de 
algemene termijnen.

Amendement 39

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 zes maanden 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 en moeten in 
overeenstemming zijn met de in bijlage IV 
uiteengezette regels en indicatoren. De 
ENTSB's organiseren een uitgebreide 
raadplegingsprocedure waaraan ten 
minste wordt deelgenomen door 
organisaties die alle relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen en –
voor zover dit wenselijk wordt geacht –  
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door de belanghebbenden rechtstreeks, 
alsmede door de nationale regelgevende 
instanties en andere nationale 
autoriteiten.

Motivering

De uitwerking van een dergelijke methodologie zal niet alleen meer dan één maand vergen 
als gevolg van de interne besluitvorming van het ENTSB voor gas en het ENTSB voor 
elektriciteit (zie de statuten van de beide ENTSB's), maar bovendien zouden alle vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening door de TSB's gemaakte kosten niet voor vergoeding 
in aanmerking komen volgens de door NRI's vastgestelde tarieven. Bovendien zou één maand 
niet voldoende zijn als er een uitgebreide raadplegingsprocedure moet worden 
georganiseerd.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De methodologie wordt op gezette tijden
geactualiseerd en verbeterd 
overeenkomstig de in de leden 1 tot en met 
5 omschreven procedure. Mits zij daartoe 
een passende rechtvaardiging en een 
tijdsschema geven, kunnen het 
Agentschap, na formele raadpleging van 
de organisaties die alle belanghebbenden 
vertegenwoordigen, en de Commissie 
verzoeken om dergelijke actualiseringen 
en verbeteringen te verstrekken.

6. De methodologie wordt om de twee jaar
geactualiseerd en verbeterd 
overeenkomstig de in de leden 1 tot en met 
5 omschreven procedure.

Motivering

Het dient hier te gaan om een duidelijke en vooraf gedefinieerde procedure, ook in termen 
van tijdsverloop, m.a.w. zij kan niet worden geïnitieerd op basis van een willekeurig verzoek.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Agentschap zendt de Commissie 7. Het Agentschap zendt de Commissie 
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onverwijld een afschrift toe van alle 
besluiten, met inbegrip van alle relevante 
informatie in verband met elk besluit. Deze 
informatie kan in samengevoegde vorm 
worden verstrekt. De Commissie neemt de 
vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige informatie in acht.

onverwijld een afschrift toe van alle
overeenkomstig lid 6 vastgestelde
besluiten, met inbegrip van alle relevante 
informatie in verband met elk besluit. Deze 
informatie kan in samengevoegde vorm 
worden verstrekt. De Commissie neemt de 
vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige informatie in acht.

Motivering

Om duidelijk te maken welke besluiten worden bedoeld.

Amendement 42

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
milieugerelateerde en maatschappelijke 
voordelen, energievoorzieningszekerheid, 
solidariteit of innovatie; en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) gegevens omtrent de huidige lijst van 
prioritaire projecten, een overzicht van de 
stadia van het besluitvormingsproces, de 
data en agenda's voor de vergaderingen 
van de regionale groepen, alsmede de 
vervolgens gepubliceerde notulen en 
eventueel genomen besluiten;

Amendement 44
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) algemene, op gezette tijden 
geactualiseerde informatie, inclusief 
geografische informatie, in verband met 
elk project van gemeenschappelijk belang;

(a) algemene, op gezette tijden 
geactualiseerde informatie, inclusief de 
vereiste geografische informatie, in 
verband met elk project van 
gemeenschappelijk belang;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – 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 en de 
integratie van uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit; interconnectie van 
geïsoleerde insulaire elektrische systemen 
met het vasteland om te kunnen profiteren 
van de voordelen van de geïntegreerde 
elektriciteitsmarkt, de verbreiding van 
duurzame energiebronnen te vergroten en 
de overdracht van duurzame energie naar 
het vasteland mogelijk te maken.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 11– paragraaf 1

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 



AD\901435NL.doc 27/33 PE480.523v02-00

NL

aansluiting van regio's met een hoge 
duurzame energieproductiecapaciteit en 
een groot opslagpotentieel.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1– paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In het geval van elektriciteitsprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

(1) In het geval van elektriciteitsprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2009/72/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, projectpromotoren en andere 
relevante belanghebbenden, waaronder 
producenten, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en milieuorganisaties alsmede 
consumentenorganisaties die betrokken 
zijn bij elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1– paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten, nationale 
regulerende instanties, 
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verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1– paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 
producenten, distributiesysteembeheerders, 
leveranciers en consumenten en, voor de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde taken,
organisaties voor de bescherming van het 
milieu. Wanneer dat nuttig is voor de 
verwezenlijking van zijn opdracht kan de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes
opzetten.

(4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 
producenten, distributiesysteembeheerders, 
leveranciers en consumenten en 
organisaties voor de bescherming van het 
milieu. Wanneer dat nuttig is voor de 
verwezenlijking van haar opdracht zet de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes
op. De groep informeert het publiek 
regelmatig en uitgebreid over de stand en 
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de resultaten van haar beraadslagingen 
en organiseert een hoorzitting of 
raadplegingsronde voordat zij de door 
haar voor te stellen lijst als bedoeld in 
artikel 3, lid 4, indient.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d), vormen een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

(3) Voor alle projecten van 
gemeenschappelijk belang die na 1 
augustus 2013 in de Uniebrede lijst zijn 
opgenomen vormen 
elektriciteitstransmissie- en -
opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d), een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende gastransmissie- en -
opslagprojecten een onderdeel van het
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 in de 
Uniebrede lijst opgenomen projecten van 
gemeenschappelijk belang vormen de 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, vallende gastransmissie- en -
opslagprojecten een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.



PE480.523v02-00 30/33 AD\901435NL.doc

NL

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) bij elektriciteitsopslag: het project 
voorziet in een opslagcapaciteit die een 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van ten 
minste 250 MW aan vermogen en van 
250 gigawattuur per jaar mogelijk maakt;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – 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, 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), 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 (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 
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 transmissie waarvoor een 
definitief investeringsbesluit genomen is en 
die zullen worden opgeleverd tegen eind 
van het jaar n+5;

Amendement 55
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor de gassector: scenario's voor de 
vraag, invoer, brandstofprijzen (inclusief 
kolen, gas en olie), kooldioxidetarieven, de 
samenstelling van het transmissienetwerk 
en de ontwikkeling daarvan, rekening 
houdend met alle nieuwe projecten 
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;

(b) voor de gassector: scenario's voor de 
vraag, invoer, brandstofprijzen (inclusief 
kolen, gas en olie), kooldioxideprijzen, de 
samenstelling van het transmissienetwerk 
en de ontwikkeling daarvan, rekening 
houdend met alle nieuwe projecten 
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 56

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, die is 
gebaseerd op de kosten gedurende de hele 
technische levensloop van het project,
wordt minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten, de 
milieukosten die zijn verbonden aan de 
aanleg, exploitatie en ontmanteling van
energie-infrastructuurprojecten, alsmede 
– voor zover van toepassing – de
afvalbeheerkosten. De methodologie vormt 
een leidraad voor de bij de berekeningen te 
gebruiken discontovoeten.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 7 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) veerkracht van het systeem, met 
inbegrip van bestandheid tegen rampen en 
klimaatomstandigheden, en 
systeemveiligheid, met name voor 
Europese kritische infrastructuur als 
omschreven in Richtlijn 2008/114/EG;

(b) veerkracht van het systeem, met 
inbegrip van voorzieningszekerheid,
bestandheid tegen rampen en 
klimaatomstandigheden, en 
systeemveiligheid, met name voor 
Europese kritische infrastructuur als 
omschreven in Richtlijn 2008/114/EG;

Motivering

De voorzieningszekerheid is een van de belangrijkste aspecten in dit verband.
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