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Amendement 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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%19, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20%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 nagenoeg volledig 
koolstofvrij energiesysteem op de langere 
termijn, namelijk tegen 2050, en zich tot 
doel stellen dat het verlies aan 
biodiversiteit tegen 2020 tot staan komt en 
de situatie zich weer ten goede keert.

Or. en

Amendement 8
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%19, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20%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.

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. Deze energie- en 
klimaatsdoelstellingen moeten op de 
meest kostenefficiënte manier worden 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 9
Theodoros Skylakakis

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%19, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20%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%19, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20%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 
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regio’s met een grote productiecapaciteit 
voor hernieuwbare energie en een hoog 
potentieel voor opslag van elektriciteit.

Or. en

Amendement 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Uit ecologisch, sociaal en 
economisch oogpunt is de beste 
infrastructuur die waarvan de aanleg kan 
worden vermeden. Daarom is energie-
efficiëntie van essentieel belang en moet 
er ten volle rekening worden gehouden 
met de waarschijnlijke gevolgen van de 
energie-efficiëntierichtlijn (waarvoor de 
procedure nog loopt) qua vermindering 
van de behoefte aan toekomstige 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
elektriciteit21 en Richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 

(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 
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regels voor de interne markt voor 
aardgas22, bestaat weliswaar, maar blijft 
versnipperd ten gevolge van ontoereikende 
interconnecties tussen de nationale 
energienetwerken. Geïntegreerde 
netwerken die zich over de hele Unie 
uitstrekken, zijn echter van levensbelang 
om een concurrerende en goed 
functionerende geïntegreerde markt te 
waarborgen die groei, werkgelegenheid en 
duurzame ontwikkeling bevordert.

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 
uitstrekken en de uitrol 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.

Or. en

Amendement 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 verbeteren23, 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, door een gedecentraliseerde 
opzet die streeft naar energie-
zelfvoorziening van lokale deelgebieden, 
met name waar het gaat om 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 verbeteren23, te voorkomen en er beter 
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weerstand aan te kunnen bieden.

Or. en

Amendement 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In haar mededeling "Het 
energiebeleid van de EU: verbintenissen 
met partners buiten onze grenzen"25 heeft 
de Commissie beklemtoond dat de Unie de 
bevordering van de ontwikkeling van 
energie-infrastructuur moet opnemen in 
haar externe betrekkingen met het oog op 
de ondersteuning van de 
sociaaleconomische ontwikkeling buiten 
de grenzen van de Unie. De Unie moet de 
uitvoering faciliteren van 
infrastructuurprojecten die de 
energienetwerken van de Unie koppelen 
aan die van derde landen, meer in het 
bijzonder in nabuurlanden en in landen 
waarmee de Unie een specifieke 
samenwerking op energiegebied heeft 
gesloten.

(10) Gelet op de afnemende 
wereldolieproductie en meer in het 
algemeen de stijgende kosten van de 
meeste vormen van energie , moeten de 
investeringen hoofdzakelijk worden 
gericht op projecten die vermindering van 
het energieverbruik in de EU tot doel 
hebben. 

Or. en

Amendement 14
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De investeringsbehoeften op het 
gebied van de elektriciteits- en 
gastransmissie-infrastructuur van Europees 

(11) De investeringsbehoeften op het 
gebied van de elektriciteits- en 
gastransmissie-infrastructuur van Europees 
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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.

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 waar 
nodig worden erkend dat nationale 
instanties en de markt eerder zijn 
aangewezen om op te treden.

Or. en

Amendement 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 integratie van de perifere 
energiemarkten.

(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 integratie van de perifere 
energiemarkten, en de uitrol van een 
infrastructuur van slimme netwerken 
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worden geregeld.

Or. en

Amendement 16
Vladimir Urutchev

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 
integratie van de perifere energiemarkten.

(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 
energiemarkten.

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

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 aanvragen en toekenning 
van financiering voor projecten van 
gemeenschappelijk belang. Voorts moeten 
partnerschappen tussen derde partijen en 
overheidsinstanties rond projecten van 
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gemeenschappelijk belang ook worden 
aangemoedigd.

Or. en

Amendement 18
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Teneinde te voldoen aan het bepaalde 
in artikel 172 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie moeten 
er regionale groepen worden opgericht die 
als taak hebben projecten van 
gemeenschappelijk belang voor te stellen 
die door de lidstaten worden goedgekeurd. 
Om een brede consensus te waarborgen, 
moeten deze regionale groepen een nauwe 
samenwerking aangaan met lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
projectpromotoren en belanghebbenden. 
De samenwerking moet zoveel mogelijk 
gebaseerd zijn op bestaande structuren 
voor regionale samenwerking tussen de 
nationale regulerende instanties en 
transmissiesysteembeheerders en andere 
door de lidstaten en de Commissie 
opgerichte structuren.

(16) Er moeten regionale groepen worden 
opgericht die als taak hebben projecten van 
gemeenschappelijk belang voor te stellen. 
Om een brede consensus te waarborgen, 
moeten deze regionale groepen een nauwe 
samenwerking aangaan met lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
projectpromotoren en belanghebbenden. 
De samenwerking moet zoveel mogelijk 
gebaseerd zijn op bestaande structuren 
voor regionale samenwerking tussen de 
nationale regulerende instanties en 
transmissiesysteembeheerders en andere 
door de lidstaten en de Commissie 
opgerichte structuren.

Or. en

Amendement 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Uniebrede lijst van projecten van (17) De Uniebrede lijst van projecten van 
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gemeenschappelijk belang moet beperkt 
worden tot die projecten welke het meest 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de 
strategische prioritaire corridors en 
gebieden van de energie-infrastructuur. Dit 
maakt het noodzakelijk dat beslissingen 
over de lijst worden genomen door de 
Commissie, met inachtneming van het 
recht van de lidstaten om hun goedkeuring 
te hechten aan projecten van 
gemeenschappelijk op hun grondgebied. 
Overeenkomstig de in het kader van de 
begeleidende effectbeoordeling 
uitgevoerde analyse wordt het aantal van 
dergelijke projecten geraamd op ongeveer 
100 op elektriciteitsgebied en 50 op het 
gebied van gas.

gemeenschappelijk belang moet beperkt 
worden tot die projecten welke het meest 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de 
strategische prioritaire corridors en het 
prioritaire thematische gebied van uitrol 
van slimme netwerken van de energie-
infrastructuur. Dit maakt het noodzakelijk 
dat beslissingen over de lijst worden 
genomen door de Commissie, met 
inachtneming van het recht van de lidstaten 
om hun goedkeuring te hechten aan 
projecten van gemeenschappelijk op hun 
grondgebied. Overeenkomstig de in het 
kader van de begeleidende 
effectbeoordeling uitgevoerde analyse 
wordt het aantal van dergelijke projecten 
geraamd op ongeveer 100 op 
elektriciteitsgebied en 50 op het gebied van 
gas.

Or. en

Amendement 20
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Uniebrede lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang moet beperkt 
worden tot die projecten welke het meest 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de 
strategische prioritaire corridors en 
gebieden van de energie-infrastructuur. Dit 
maakt het noodzakelijk dat beslissingen 
over de lijst worden genomen door de 
Commissie, met inachtneming van het 
recht van de lidstaten om hun 
goedkeuring te hechten aan projecten van 
gemeenschappelijk op hun grondgebied.
Overeenkomstig de in het kader van de 
begeleidende effectbeoordeling 
uitgevoerde analyse wordt het aantal van 
dergelijke projecten geraamd op ongeveer 

(17) De Uniebrede lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang moet beperkt 
worden tot die projecten welke het meest 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de 
strategische prioritaire corridors en 
gebieden van de energie-infrastructuur. 
Overeenkomstig de in het kader van de 
begeleidende effectbeoordeling 
uitgevoerde analyse wordt het aantal van 
dergelijke projecten geraamd op ongeveer 
100 op elektriciteitsgebied en 50 op het 
gebied van gas.
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100 op elektriciteitsgebied en 50 op het 
gebied van gas.

Or. en

Amendement 21
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De vaststelling van de voor de 
gehele Unie geldende lijst moet aan de 
Commissie worden gedelegeerd, met 
inachtneming van het recht van de 
lidstaten om hun goedkeuring te hechten 
aan projecten van gemeenschappelijk 
belang op hun grondgebied. De 
Commissie dient te zorgen voor een tijdige 
doorzending van de beslissingsstukken en 
bijbehorende documenten naar het EP en 
de Raad.

Or. en

Amendement 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

openbaar belang, aan projecten die een 
negatief effect hebben op het milieu alleen
wanneer is voldaan aan de voorwaarden 
van de Richtlijnen 92/43/EG en 
2000/60/EG. Onderstreept dat moet 
worden aangewezen, in volgorde van 
belangrijkheid en naar ratio van 
kostenefficiëntie, waar de infrastructuur 
zich door middel van energie-efficiënte 
beleidsmaatregelen tot een minimum zou 
laten terugbrengen, waar bestaande 
nationale en grensoverschrijdende 
infrastructuur kan worden opgeschaald of 
gemoderniseerd, en waar nieuwe 
infrastructuur nodig is en naast bestaande 
vervoers- of energie-infrastructuur kan 
worden aangelegd.

Or. en

Amendement 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 moet vergunning worden 
verleend, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, aan projecten die ervoor 
zorgen dat de algehele samenhang van 
Natura 2000 wordt beschermd, wanneer is 
voldaan aan de voorwaarden van de 
Richtlijnen 92/43/EG en 2000/60/EG.

Or. en
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Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de bescherming van de natuur niet wordt ondergraven. 

Amendement 24
Kriton Arsenis

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 moet vergunning worden 
verleend aan projecten wanneer is voldaan 
aan de voorwaarden van de Europese 
milieuwetgeving en in het bijzonder van 
de Richtlijnen 92/43/EG en 2000/60/EG. 

Or. en

Amendement 25
Yves Cochet

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 

(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 voldoening aan 
minimum normen voor transparantie en 
inspraak van het publiek te waarborgen bij 



AM\897582NL.doc 15/78 PE486.154v01-00

NL

kwesties tijdens het 
vergunningverleningsproces voor projecten 
van gemeenschappelijk belang.

alle relevante kwesties tijdens het 
vergunningverleningsproces voor projecten 
van gemeenschappelijk belang.

Or. en

Amendement 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. lt

Amendement 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Projecten van gemeenschappelijk 
belang op het gebied van elektriciteit, gas 
en kooldioxide moeten in aanmerking 
komen voor financiële steun van de Unie 
voor studies en, onder bepaalde 
voorwaarden, werkzaamheden in het kader 
van de voorgestelde verordening voor een 
Connecting Europe-faciliteit (de "CEF-
verordening"), hetzij in de vorm van 

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

subsidies, hetzij in de vorm van 
innovatieve financiële instrumenten. Dit 
zal ervoor zorgen dat op maat gesneden 
steun kan worden verleend aan projecten 
van gemeenschappelijk belang die niet 
levensvatbaar zijn in het kader van het 
bestaande reguleringskader en de 
vigerende marktomstandigheden. Een 
dergelijke financiële steun moet de vereiste 
synergieën waarborgen met financiering uit 
instrumenten van andere beleidstakken van 
de Unie. Met name zal de Connecting 
Europe-faciliteit energie-infrastructuur van 
Europees belang financieren terwijl de 
Structuurfondsen subsidies zullen verlenen 
voor slimme energiedistributienetwerken 
van lokaal of regionaal belang. De twee 
financieringsbronnen vullen elkaar daarbij 
aan.

Or. en

Amendement 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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;

Or. en

Amendement 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Or. en

Amendement 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 'energie-infrastructuur', elke fysieke 
uitrusting die ontworpen is om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
of gas, het transport van olie of 
kooldioxide, of de opslag van elektriciteit 
of gas mogelijk te maken, die gelegen is 
binnen de Unie of die de Unie verbindt met 
één of meer derde landen;

1. 'energie-infrastructuur', elke fysieke 
uitrusting die ontworpen is om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
of gas, het transport van olie, of de opslag 
van elektriciteit of gas mogelijk te maken, 
die gelegen is binnen de Unie of die de 
Unie verbindt met één of meer derde 
landen;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt de infrastructuur voor transport van kooldioxide uit de tekst te schrappen. 
Bij aanneming van dit amendement moeten de artikelen 3, 4, 12, 15 en bijlagen I, II en III 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 31
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 'energie-infrastructuur', elke fysieke 
uitrusting die ontworpen is om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
of gas, het transport van olie of 
kooldioxide, of de opslag van elektriciteit 
of gas mogelijk te maken, die gelegen is 
binnen de Unie of die de Unie verbindt met 
één of meer derde landen;

1. 'energie-infrastructuur', elke fysieke 
uitrusting die ontworpen is om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
of gas, het transport van olie of de opslag 
van elektriciteit of gas mogelijk te maken, 
die gelegen is binnen de Unie of die de 
Unie verbindt met één of meer derde 
landen;

Or. en

Amendement 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt voor het geheel van 
de Unie een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast. Deze lijst 
wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd 
en zo nodig aangepast. De eerste lijst wordt 
uiterlijk op 31 juli 2013 vastgesteld. De 
Commissie let ook op de specifieke 
kenmerken van kleine insulaire lidstaten, 
om te zorgen dat er na 2015 geen EU-
lidstaten geïsoleerd blijven van de 
Europese gas- en elektriciteitsnetwerken 
of hun energiezekerheid bedreigd zien 
door het ontbreken van geschikte 
aansluitingen c.q. het uitblijven van tijdig 
ontwikkelde projecten. De voor de gehele 
Unie geldende lijst moet ook in die 
projecten voorzien.

Or. en

Amendement 33
Vladimir Urutchev
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast met betrekking tot de 
opstelling en herziening van de lijst voor 
het geheel van de Unie van projecten van 
gemeenschappelijk belang. Deze lijst wordt 
elke twee jaar opnieuw geëvalueerd en 
aangepast aan de hand van de regionale 
lijsten die door de groepen 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
worden vastgesteld en herzien. De eerste 
lijst wordt uiterlijk op 31 juli 2013 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 34
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Kārlis Šadurskis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie stelt voor het geheel van 
de Unie een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast 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.

Or. lv

Amendement 36
Vladimir Urutchev

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 de "groepen") op, 
gebaseerd op elke prioritaire corridor of 
prioritair gebied en het desbetreffende 
geografische bereik als genoemd in 
bijlage I. De samenstelling van elke groep 
geschiedt volgens de regels van 
bijlage III, onder punt 1. Elke groep 
verricht zijn taak volgens tevoren 
overeengekomen regelingen of 
procedureregels, met inachtneming van 
eventuele aanwijzingen die de Commissie 
ter zake verstrekt. 

Or. en

Amendement 37
Vladimir Urutchev
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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. Elk voorstel voor 
een project van gemeenschappelijk belang 
vergt de goedkeuring van de lidstaat of de 
lidstaten op het grondgebied waarvan het 
project betrekking heeft.

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

Or. en

Amendement 38
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij olieprojecten en projecten voor het
transport van kooldioxide die vallen binnen 
de in bijlage II, onder punt 3 en 4, 
genoemde categorieën, dient elke groep 
uiterlijk zes maanden vóór de datum van 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde lijst 
voor het geheel van de Unie zijn 
voorgestelde lijst met projecten van 
gemeenschappelijk belang in bij de 
Commissie.

Bij projecten voor olietransport die vallen 
binnen de in bijlage II, onder punt 3, 
genoemde categorieën, dient elke groep 
uiterlijk zes maanden vóór de datum van 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde lijst 
voor het geheel van de Unie zijn 
voorgestelde lijst met projecten van 
gemeenschappelijk belang in bij de 
Commissie.

Or. en
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Amendement 39
Vladimir Urutchev

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 van projecten van 
gemeenschappelijk belang, met daarin 
een uitvoerige analyse van haar beslissing 
ten aanzien van elk project.

Or. en

Amendement 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie legt de regionale 
groepen een gedetailleerde motivering van 
de resultaten van de lijst van projecten 
van gemeenschappelijk belang voor het 
geheel van de Unie voor en maakt deze 
openbaar.
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig de transparantiebeginselen.

Amendement 41
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Na vaststelling van het in lid 1 bedoelde 
besluit van de Commissie worden de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
een integrerend onderdeel van de 
desbetreffende regionale 
investeringsplannen overeenkomstig 
artikel 12 van de Verordeningen (EG) 
nr. 714/2009 en nr. 715/2009 en van de 
desbetreffende nationale tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen 
overeenkomstig artikel 22 van de 
Richtlijnen 72/2009/EG en 73/2009/EG en 
andere nationale 
infrastructuurontwikkelingsplannen 
naargelang passend. Aan bedoelde 
projecten wordt binnen elk van die plannen 
de hoogst mogelijke prioriteit toegekend.

7. Na plaatsing op de voor de gehele Unie 
geldende lijst worden de projecten van 
gemeenschappelijk belang een integrerend 
onderdeel van de desbetreffende regionale 
investeringsplannen overeenkomstig 
artikel 12 van de Verordeningen (EG) 
nr. 714/2009 en nr. 715/2009 en van de 
desbetreffende nationale tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen 
overeenkomstig artikel 22 van de 
Richtlijnen 72/2009/EG en 73/2009/EG en 
andere nationale 
infrastructuurontwikkelingsplannen 
naargelang passend. Aan bedoelde 
projecten wordt binnen elk van die plannen 
de hoogst mogelijke prioriteit toegekend.

Or. en

Amendement 42
Pavel Poc

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 
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van de EU;

Or. en

Amendement 43
Vladimir Urutchev

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) De economische, maatschappelijke en 
ecologische effecten van het project zijn 
over het algemeen positief; en

Or. en

Amendement 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, 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, behalve bij 
projecten uit de categorie bedoeld onder 
punt 1(e) van bijlage II.

Or. en

Motivering

Bij slimme netwerken-infrastructuur is van gemeenschappelijk belang, ook als er niet 
meerdere lidstaten bij betrokken zijn.
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Amendement 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

Motivering

In aansluiting op de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen moet de integratie van 
hernieuwbare elektriciteitsproductie in projecten ter versterking van de interne transmissie 
worden gesteund indien deze projecten overeenkomstig de criteria van bijlage IV bijdragen 
tot de grensoverschrijdende transmissie.

Amendement 46
Theodoros Skylakakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het project sluit aan op en is 
consistent met de doelstellingen van het 
EU-Verdrag, met name de artikelen 170 
en 171 VWEU;
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Or. en

Amendement 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
aanzienlijk bij tot duurzame ontwikkeling 
en minimaal tot één van de volgende 
specifieke criteria:

Or. en

Amendement 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

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 onduurzaam gebruik van hulpmiddelen. 
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Amendement 49
Theodoros Skylakakis

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

Or. en

Amendement 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

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 onduurzaam gebruik van hulpmiddelen. 

Amendement 51
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– interoperabiliteit en veilige exploitatie 
van het systeem;

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

Or. en

Amendement 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Motivering

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

Amendement 53
Theodoros Skylakakis

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 
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opslagpotentieel;

Or. en

Amendement 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

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

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 
duurzame ontwikkeling en minimaal tot 
één van de volgende specifieke criteria:

Or. en

Amendement 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

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 
duurzame ontwikkeling en minimaal tot 
één van de volgende specifieke criteria:

Or. en

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 onduurzaam gebruik van hulpmiddelen. 
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Amendement 56
Theodoros Skylakakis

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 regio’s in de Europese Unie 
op te heffen, interoperabiliteit en 
systeemflexibiliteit;

Or. en

Amendement 57
Theodoros Skylakakis

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 en 
leveringsroutes;

mededinging, onder meer door 
diversificatie van leveringsbronnen, 
leveringsroutes en leveranciers;

Or. en

Amendement 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– duurzaamheid; Schrappen

Or. en
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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 onduurzaam gebruik van hulpmiddelen. 

Amendement 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Amendement 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Motivering

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

Amendement 61
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e

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:

Schrappen

– vermijden van kooldioxide-emissies 
tegen lage kosten en zonder afbreuk te 
doen aan de 
energievoorzieningszekerheid;
– vergroten van de veerkracht en 
veiligheid van het kooldioxidetransport;
– efficiënt gebruik van hulpbronnen, door 
het mogelijk te maken meerdere CO2-
bronnen en opslaglocaties onderling te 
koppelen via een gemeenschappelijke 
infrastructuur met minimalisering van 
milieurisico's en -belasting.

Or. en

Amendement 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
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specifieke criteria:

Or. en

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 onduurzaam gebruik van hulpmiddelen.

Amendement 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
energiebesparing en –efficiëntie, 
vergroting van het aandeel van 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking, 
marktintegratie en mededinging, 
duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid, 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
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Amendement 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

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 65
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de oplevering van een project 
van gemeenschappelijk belang zonder 
afdoende rechtvaardiging meer dan twee 
jaar vertraging oploopt ten opzichte van 
het tenuitvoerleggingsplan:

Schrappen

(a) aanvaardt de promotor van dat project 
investeringen door één of meer andere 
netwerkbeheerders of investeerders met 
het oog op de tenuitvoerlegging van het 
project. De systeembeheerder op het 
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gebied waarvan de investering 
gelokaliseerd is, verstrekt de bij de 
tenuitvoerlegging betrokken beheerder(s) 
of investeerder(s) alle informatie die 
nodig is om de investering te realiseren, 
verbindt de nieuwe activa aan het 
transmissienetwerk en doet in het 
algemeen alle mogelijke inspanningen om 
de tenuitvoerlegging van de investering en 
de exploitatie en het veilige, betrouwbare 
en efficiënte onderhoud van het project 
van gemeenschappelijk belang te 
vergemakkelijken;
(b) kan de Commissie een uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen 
bekendmaken, die open staat voor elke 
projectpromotor, teneinde het project 
overeenkomstig het overeengekomen 
tijdschema uit te voeren.

Or. en

Amendement 66
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kan de Commissie een uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen 
bekendmaken, die open staat voor elke 
projectpromotor, teneinde het project 
overeenkomstig het overeengekomen 
tijdschema uit te voeren.

(b) kan de Commissie aan de betrokken 
lidstaat een advies uitbrengen met 
betrekking tot de publicatie van een 
uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen, die open staat voor elke 
projectpromotor, teneinde het project 
overeenkomstig het overeengekomen 
tijdschema uit te voeren.

Or. en

Amendement 67
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten die van de lijst voor de gehele 
Unie zijn verwijderd, verliezen alle rechten 
en verplichtingen die voor projecten van 
gemeenschappelijk belang voortvloeien uit 
deze verordening. Dit artikel laat elke 
financiering door de Unie die voor het 
project is uitbetaald vóór het besluit om 
het van de lijst te verwijderen, onverlet.

Projecten die van de lijst voor de gehele 
Unie zijn verwijderd, verliezen alle rechten 
en verplichtingen die voor projecten van 
gemeenschappelijk belang voortvloeien uit 
deze verordening.

Or. it

Amendement 69
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

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 

1. Wanneer een project van 
gemeenschappelijk belang aanzienlijke 
vertraging oploopt of 
uitvoeringsmoeilijkheden kent, wijst de 
Commissie, met instemming van de 
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één jaar, twee keer hernieuwbaar, een 
Europese coördinator aanwijzen.

betrokken lidstaten, voor een periode van 
maximaal één jaar, twee keer 
hernieuwbaar, een Europese coördinator 
aan.

Or. en

Amendement 70
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

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, wijst de 
Commissie, met instemming van de 
betrokken lidstaten, voor een periode van 
maximaal één jaar, twee keer 
hernieuwbaar, een Europese coördinator 
aan.

Or. en

Amendement 71
Theodoros Skylakakis

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 met instemming van de 
betrokken lidstaten toegewezen specifieke 
taken voor het/de project(en) in kwestie.

Or. en
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Amendement 72
Rovana Plumb

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 de ruimtelijke ordenings-,
vergunningverlenings-, 
milieueffectevaluatie- en strategische 
milieueffectbeoordelingsprocedures, waar 
en in de wijze waarop in een dergelijke 
behandeling is voorzien in de voor het 
desbetreffende type energie-infrastructuur 
geldende nationale wetgeving.

Or. ro

Amendement 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 de 
vergunningverleningsprocedures, inclusief 
bestemmingsplantoetsingen en 
milieueffectrapportages, waar en in de 
wijze waarop in een dergelijke behandeling 
is voorzien in de voor het desbetreffende 
type energie-infrastructuur geldende 
nationale wetgeving.

Or. en
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Motivering

Om te voorkomen dat bestemmingsplannen de bouw van nieuwe infrastructuur ernstig 
vertragen zodat dit voorstel de procedures niet zal blijken te kunnen stroomlijnen en de tijd 
voor aanleg van infrastructuurprojecten niet bekorten, moet in het voorstel uitdrukkelijk 
worden bepaald dat de status van grootst nationaal belang en de speciale behandeling ook 
geldt bij de bestemmingsplantoetsingen en milieueffectrapportages.

Amendement 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door de vaststelling van een lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor het geheel van de Unie worden het 
openbaar belang en de noodzaak van deze 
projecten binnen de betrokken lidstaten 
beklemtoond en worden dat belang en die 
noodzaak door alle betrokken partijen 
erkend.

2. Door de vaststelling van een lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor het geheel van de Unie worden het 
openbaar belang van deze projecten binnen 
de betrokken lidstaten beklemtoond en 
worden dat belang en die noodzaak door 
alle betrokken partijen erkend.

Or. en

Amendement 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

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

projecten van gemeenschappelijk belang, te 
waarborgen, en ziet vervolgens toe op de 
toepassing van die richtsnoeren.

Or. en

Amendement 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot in artikel 6, lid 4, 
van Richtlijn 92/43/EG en artikel 4, lid 7, 
van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
milieueffecten worden projecten van 
gemeenschappelijk belang beschouwd als 
zijnde van openbaar belang en kan 
worden geoordeeld dat zij, op voorwaarde 
dat aan alle in bovenstaande richtlijnen 
vervatte voorwaarden is voldaan, om 
"dwingende redenen van groot openbaar 
belang" moeten worden gerealiseerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Geschrapt als zijnde overbodig.

Amendement 77
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot in artikel 6, lid 4, van 
Richtlijn 92/43/EG en artikel 4, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
milieueffecten worden projecten van 

5. Met betrekking tot in artikel 6, lid 4, van 
Richtlijn 92/43/EG en artikel 4, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
milieueffecten moeten projecten van 
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gemeenschappelijk belang beschouwd als 
zijnde van openbaar belang en kan 
worden geoordeeld dat zij, op voorwaarde 
dat aan alle in bovenstaande richtlijnen 
vervatte voorwaarden is voldaan, om 
"dwingende redenen van groot openbaar 
belang" moeten worden gerealiseerd.

gemeenschappelijk belang aan alle in 
bovenstaande richtlijnen vervatte 
voorwaarden voldoen.

Or. en

Amendement 78
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het advies van de Commissie 
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EG vereist 
is, waken de Commissie en de in artikel 9 
bedoelde bevoegde instantie erover dat het 
besluit betreffende de "dwingende 
redenen van groot openbaar belang" 
inzake een project wordt genomen binnen 
de in artikel 11, lid 1, genoemde termijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het advies van de Commissie 
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EG vereist 
is, waken de Commissie en de in artikel 9 
bedoelde bevoegde instantie erover dat het 
besluit betreffende de "dwingende redenen 
van groot openbaar belang" inzake een 
project wordt genomen binnen de in 

Wanneer het advies van de Commissie 
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EG vereist 
is, spannen de Commissie en de in 
artikel 9 bedoelde bevoegde instantie zich 
in om te waarborgen dat het besluit 
betreffende de "dwingende redenen van 
groot openbaar belang" inzake een project 
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artikel 11, lid 1, genoemde termijn. wordt genomen binnen de in artikel 11, 
lid 1, genoemde termijn.

Or. en

Amendement 80
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van zes maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
wijst elke lidstaat een nationale bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk wordt 
voor het vergemakkelijken en coördineren 
van het vergunningverleningsproces voor 
projecten van gemeenschappelijk belang
en voor de tenuitvoerlegging van de 
relevante taken met betrekking tot het 
vergunningverleningsproces als 
omschreven in dit hoofdstuk.

1. Binnen een termijn van zes maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
wijst elke lidstaat een nationale bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk wordt 
voor het vergemakkelijken en coördineren 
van het vergunningverleningsproces voor 
projecten van gemeenschappelijk belang,
voor de tenuitvoerlegging van de relevante 
taken met betrekking tot het 
vergunningverleningsproces en voor het 
toezicht op de doelmatigheidscontroles 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang.

Or. en

Amendement 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geïntegreerde regeling: het door de 
bevoegde instantie vastgestelde 
raambesluit is het enige juridisch bindende 
besluit dat resulteert uit de wettelijk 
voorgeschreven 
vergunningverleningsprocedure. Wanneer 
ook andere autoriteiten bij de zaak 

(a) geïntegreerde regeling: het door de 
bevoegde instantie vastgestelde 
raambesluit is het enige juridisch bindende 
besluit dat resulteert uit de wettelijk 
voorgeschreven 
vergunningverleningsprocedure. Wanneer 
ook andere autoriteiten bij de zaak 



AM\897582NL.doc 43/78 PE486.154v01-00

NL

betrokken zijn, kunnen zij overeenkomstig 
de nationale wetgeving hun advies
uitbrengen als input voor de procedure, en 
met dit advies wordt rekening gehouden 
door de bevoegde instantie;

betrokken zijn, brengen zij 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
hun advies uit als input voor de procedure, 
en met dit advies wordt rekening gehouden 
door de bevoegde instantie;

Or. en

Amendement 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
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.

(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 
wanneer bij nader inzien blijkt 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.

Or. en
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Amendement 83
Vladimir Urutchev

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 nationale 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 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.

(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 in overleg met de 
andere betrokken instanties geval per 
geval een redelijke termijn vast waarbinnen 
de afzonderlijke besluiten kunnen worden 
vastgesteld, alsmede de daaruit 
resulterende 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 het uitstel. De bevoegde 
instantie kan een afzonderlijk besluit 
vaststellen namens een andere betrokken 
nationale autoriteit indien de vertraging 
niet afdoende kan worden gerechtvaardigd.
De bevoegde instantie kan een afzonderlijk 
besluit van een andere nationale autoriteit 
annuleren 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.

Or. en
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Amendement 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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 door de 
bevoegde instantie en andere betrokken 
autoriteiten vastgestelde besluiten 
omvatten. De bevoegde instantie stelt in 
overleg met de andere betrokken 
instanties geval per geval een redelijke 
termijn vast waarbinnen de afzonderlijke 
besluiten kunnen worden vastgesteld, 
alsmede de daaruit resulterende 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 het uitstel.

Or. en

Amendement 85
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten spannen zich in om te 
waarborgen dat wanneer beroep wordt 
aangetekend tegen de inhoudelijke of 
procedurele wettelijkheid van een 

4. De lidstaten spannen zich in om te 
waarborgen dat wanneer beroep wordt 
aangetekend tegen de inhoudelijke of 
procedurele wettelijkheid van een 
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raambesluit, dit beroep op de meest 
efficiënte wijze mogelijk wordt 
afgehandeld.

raambesluit, dit beroep op de snelst en 
efficiëntst mogelijke wijze wordt 
afgehandeld.

Or. it

Amendement 86
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten spannen zich in om te 
waarborgen dat wanneer beroep wordt 
aangetekend tegen de inhoudelijke of 
procedurele wettelijkheid van een 
raambesluit, dit beroep op de meest 
efficiënte wijze mogelijk wordt 
afgehandeld.

4. De lidstaten zien erop toe dat wanneer, 
ook van de zijde van 
burgervertegenwoordigers of niet-
gouvernementele milieuorganisaties,
beroep wordt aangetekend tegen de 
inhoudelijke of procedurele wettelijkheid 
van een raambesluit, dit beroep op niet-
discriminerende wijze en op basis van 
gelijkheid wordt afgehandeld.

Or. en

Amendement 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De projectpromotor of, wanneer zulks 
bij nationale wetgeving wordt 
voorgeschreven, de bevoegde instantie 
organiseert minimaal één openbare
raadpleging voordat het aanvraagdossier 
overeenkomstig Artikel 11, lid 1, onder (a), 
wordt ingediend bij de bevoegde instantie.
In het kader van de openbare raadpleging 
worden de in bijlage VI, onder punt 2(a), 
bedoelde belanghebbenden in een vroeg 

4. De projectpromotor of, wanneer zulks 
bij nationale wetgeving wordt 
voorgeschreven, de bevoegde instantie 
organiseert minimaal twee openbare
raadplegingen voordat het aanvraagdossier 
overeenkomstig Artikel 11, lid 1, onder (a), 
wordt ingediend bij de bevoegde instantie.
De eerste raadpleging dient plaats te 
vinden binnen de eerste zes maanden van 
de procedure vóór het indienen van de 
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stadium over het project geïnformeerd en 
wordt de meest geschikte locatie of het 
meest geschikte traject bepaald, alsmede 
alle relevante kwesties die in het 
aanvraagdossier moeten worden 
behandeld. De minimumelementen van 
deze openbare raadpleging zijn 
gespecificeerd in punt 4 van bijlage VI. De 
projectpromotor stelt een verslag op met 
een overzicht van de resultaten van de 
activiteiten die tot doel hadden het publiek 
vóór de indiening van het aanvraagdossier 
bij de zaak te betrekken; dit verslag wordt 
samen met het aanvraagdossier ingediend 
bij de bevoegde instantie die bij de 
vaststelling van haar raambesluit rekening 
houdt met deze resultaten.

aanvraag. In het kader van de openbare 
raadpleging worden de in bijlage VI, onder 
punt 2(a), bedoelde belanghebbenden over 
het project geïnformeerd en wordt de meest 
geschikte locatie of het meest geschikte 
traject bepaald, alsmede de diverse 
technische opties en alle relevante 
kwesties die in het aanvraagdossier moeten 
worden behandeld. De minimumelementen 
van deze openbare raadpleging zijn 
gespecificeerd in punt 4 van bijlage VI. De 
projectpromotor stelt een verslag op met 
een overzicht van de resultaten van de 
activiteiten die tot doel hadden het publiek 
vóór de indiening van het aanvraagdossier 
bij de zaak te betrekken; dit verslag wordt 
samen met het aanvraagdossier ingediend 
bij de bevoegde instantie die bij de 
vaststelling van haar raambesluit rekening 
houdt met deze resultaten.

Or. en

Amendement 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

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.
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Or. en

Amendement 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

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 
milieueffecten 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.

Or. lt

Amendement 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projectpromotoren publiceren deze 
informatie voorts via andere geschikte 
publicatiekanalen die openbaar zijn voor
het publiek.

Projectpromotoren publiceren deze 
informatie voorts via andere geschikte 
publicatiekanalen die het publiek adequaat 
informeren omtrent het project.

Or. lt
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Amendement 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

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 
ordening, 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.

Amendement 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het vergunningverleningsproces bestaat 
uit twee fasen en neemt maximaal drie jaar 
in beslag:

1. Het is de bedoeling dat het
vergunningverleningsproces bestaat uit 
twee fasen en maximaal drie jaar in beslag
neemt:

Or. en

Amendement 93
Kriton Arsenis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het vergunningverleningsproces bestaat 
uit twee fasen en neemt maximaal drie 
jaar in beslag:

1. Het vergunningverleningsproces bestaat 
uit twee fasen en het ingediende 
aanvraagdossier dient door de bevoegde 
autoriteit met voorrang in behandeling te 
worden genomen.

Or. en

Amendement 94
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedure vóór het indienen van de 
aanvraag, namelijk de periode tussen de 
start van het vergunningverleningsproces 
en de aanvaarding van het aanvraagdossier 
door de bevoegde instantie, mag niet 
langer duren dan twee jaar.

(a) de procedure vóór het indienen van de 
aanvraag, namelijk de periode tussen de 
start van het vergunningverleningsproces 
en de aanvaarding van het aanvraagdossier 
door de bevoegde instantie.

Or. en

Amendement 95
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De wettelijk voorgeschreven 
vergunningverleningsprocedure, namelijk 
de periode die ingaat bij de aanvaarding 
van het ingediende aanvraagdossier en 
eindigt bij de vaststelling van het 

(b) De wettelijk voorgeschreven 
vergunningverleningsprocedure, namelijk 
de periode die ingaat bij de aanvaarding 
van het ingediende aanvraagdossier en 
eindigt bij de vaststelling van het 
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raambesluit door de bevoegde instantie, 
mag niet langer duren dan één jaar.
Wanneer zij dit passend achten, mogen de 
lidstaten een korter tijdsbestek 
voorschrijven.

raambesluit door de bevoegde instantie.

Or. en

Amendement 96
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen één maand na de start van het 
vergunningverleningsproces
overeenkomstig lid 1, onder (a), omschrijft 
de bevoegde instantie in nauwe 
samenwerking met de andere betrokken 
autoriteiten de inhoud en het niveau van 
detail van de informatie die als onderdeel 
van het aanvraagdossier door de 
projectpromotor moet worden ingediend 
om het raambesluit aan te vragen. De in 
punt 1(e) van bijlage VI bedoelde checklist 
dient als basis voor deze omschrijving. In 
dat verband vindt ten minste één 
vergadering plaats tussen de bevoegde 
instantie en de projectpromotor en, 
wanneer dit door de bevoegde instantie 
passend wordt geacht, andere betrokken 
autoriteiten en belanghebbenden. Uiterlijk 
één maand na deze vergadering wordt een 
gedetailleerde schets van de aanvraag, met 
daarbij ook de resultaten van de 
vergadering, aan de projectpromotor 
toegezonden en publiek bekend gemaakt.

2. Overeenkomstig lid 1, onder (a), 
omschrijft de bevoegde instantie in nauwe 
samenwerking met de andere betrokken 
autoriteiten de inhoud en het niveau van 
detail van de informatie die als onderdeel 
van het aanvraagdossier door de 
projectpromotor moet worden ingediend 
om het raambesluit aan te vragen. De in 
punt 1(e) van bijlage VI bedoelde checklist 
dient als basis voor deze omschrijving. In 
dat verband vindt ten minste één 
vergadering plaats tussen de bevoegde 
instantie en de projectpromotor en, 
wanneer dit door de bevoegde instantie 
passend wordt geacht, andere betrokken 
autoriteiten en belanghebbenden. Uiterlijk 
één maand na deze vergadering wordt een 
gedetailleerde schets van de aanvraag, met 
daarbij ook de resultaten van de 
vergadering, aan de projectpromotor 
toegezonden en publiek bekend gemaakt.

Or. en

Amendement 97
Kriton Arsenis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een termijn van drie maanden 
na de start van het 
vergunningverleningsproces 
overeenkomstig lid 1, onder (a), werkt de 
bevoegde instantie, in nauwe 
samenwerking met de projectpromotor en 
de andere betrokken autoriteiten en 
rekening houdend met de resultaten van de 
overeenkomstig lid 2 uitgevoerde 
activiteiten, een gedetailleerd schema voor 
het vergunningverleningsproces uit, dat 
minimaal de volgende elementen omvat:

3. De bevoegde instantie werkt, in nauwe 
samenwerking met de projectpromotor en 
de andere betrokken autoriteiten en 
rekening houdend met de resultaten van de 
overeenkomstig lid 2 uitgevoerde 
activiteiten, een gedetailleerd schema voor 
het vergunningverleningsproces uit, dat 
minimaal de volgende elementen omvat:

Or. en

Amendement 98
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de tijdslimiet voor vaststelling 
van het raambesluit is verstreken, geeft de 
bevoegde instantie aan de bevoegde groep 
een overzicht van de genomen of te nemen 
maatregelen om het 
vergunningverleningsproces met zo 
weinig mogelijk vertraging af te ronden. 
De groep kan de bevoegde instantie 
verzoeken regelmatig verslag uit te 
brengen over de in dat verband geboekte 
vooruitgang.

Schrappen

Or. en
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Amendement 99
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De in de bovenstaande bepalingen 
bedoelde termijnen laten de uit de 
internationale wetgeving en de wetgeving 
van de Unie voortvloeiende verplichtingen 
onverlet.

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Toezicht op de prioritaire status van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
en het vergunningverleningsproces
1. De bevoegde autoriteit en de betrokken 
nationale autoriteiten brengen op de 
vergaderingen van de groep verslag uit 
over de voortgang van de 
vergunningverleningsprocedures voor 
projecten van gemeenschappelijk belang.
2. Door de Europese Commissie wordt een 
prijs ingesteld, georganiseerd en 
bekengemaakt die aan een beperkt aantal 
bevoegde instanties en hun personeel 
wordt uitgereikt als erkenning voor hun 
voorbeeldige afhandeling van de 
vergunningverleningsprocedures qua 
betrokkenheid van de stakeholders, 
innovatieve werkwijzen en algemene 
effectiviteit. Ook door de lidstaten 
ingestelde nationale en 
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grensoverschrijdende regelingen voor de 
uitwisseling van best practices en 
capaciteitsontwikkeling inzake 
vergunningverlening voor energie-
infrastructuur komen voor de prijs in 
aanmerking.
3. De lidstaten brengen binnen tien 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de Commissie en de 
regionale groepen verslag uit over de 
maatregelen die overeenkomstig artikel 8, 
leden 3 en 4, artikel 9, leden 1, 2 bis, 3 en 
4, en artikel 10, lid 1, zijn vastgesteld. De 
Commissie houdt toezicht op de geboekte 
vooruitgang en laat de lidstaten zo nodig 
binnen twee maanden weten of er 
correctieve maatregelen moeten worden 
getroffen.
4. Indien lidstaten de voorgeschreven 
maatregelen niet binnen drie maanden na 
de in het nieuwe lid 3 bedoelde 
kennisgeving van de Commissie treffen, 
of indien de bevoegde autoriteit en de 
betrokken nationale autoriteiten als 
bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2 bis, niet 
binnen twee maanden voldoen aan de 
verslagleggingsverplichtingen van 
artikel 11, lid 6, en het nieuwe 
artikel 11 bis, leden 1 en 3, kan de 
Commissie die lidstaten sancties opleggen 
overeenkomstig lid 5.
5. Overeenkomstig lid 4 kan de Commissie 
financiële bijstand van de Unie als 
bedoeld in artikel 15 inhouden voor 
projecten die op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat zijn gesitueerd.

Or. en

Motivering

Vertragingen bij de vergunningverlening blijken een belangrijke hinderpaal te zijn voor de 
aanleg van grensoverschrijdende infrastructuur, die gemiddeld twaalf jaar duurt. Omdat de 
handhaving van de termijn van drie jaar negatieve gevolgen kan hebben voor de 
vergunningsprocedures, zijn andere positieve en negatieve stimulansen nodig om deze 
belangrijke bron van vertragingen en blokkeringen aan te pakken. De lidstaten moeten op de 
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naleving van de administratieve en organisatorische voorwaarden van deze verordening 
toezien met het oog op een snellere vergunningverlening en een efficiënter gebruik van de 
middelen op nationaal niveau.

Amendement 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 regels en 
indicatoren in bijlage IV. De ENTSB's 
organiseren een uitgebreide 
raadplegingsprocedure waaraan ten 
minste wordt deelgenomen door de 
organisaties die alle relevante 
belanghebbenden en – voor zover dat 
dienstig wordt geacht – de 
belanghebbenden in het algemeen 
rechtstreeks vertegenwoordigen, alsmede 
door de nationale regelgevende instanties 
en andere nationale autoriteiten.

Or. en

Motivering

De uitwerking van die 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 
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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 uitgebreid overleg moet worden gevoerd.

Amendement 102
Vladimir Urutchev

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 ter 
voorbereiding van de respectieve 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen 
die overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009 door de 
ENTSB's voor elektriciteit en gas worden 
ontwikkeld, met inbegrip van de 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. Bij deze 
methodologieën wordt conform de criteria 
van artikel 4, lid 2, en bijlage IV gebruik 
gemaakt van criteria die relevant zijn voor 
de kosten-batenanalyse. 

Or. en

Amendement 103
Pavel Poc, Rovana Plumb
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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.

Or. en

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 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Agentschap zendt de Commissie 
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.

7. Het Agentschap zendt de Commissie 
onverwijld een afschrift toe van alle
conform 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.

Or. en
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Motivering

Om duidelijk te maken welke besluiten zijn bedoeld.

Amendement 105
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 milieu- en 
maatschappelijke voordelen, 
energievoorzieningszekerheid, solidariteit 
of innovatie; en

Or. en
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Amendement 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten minste twee derde van de 
financiële steun die beschikbaar is voor 
energie-infrastructuurprojecten gaat naar 
projecten die effectief bijdragen aan de 
energie-efficiëntie en de integratie van 
decentrale hernieuwbare 
energieproductie. 

Or. en

Amendement 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) gegevens omtrent de courante 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;

Or. en

Amendement 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter a



PE486.154v01-00 60/78 AM\897582NL.doc

NL

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 
nodige geografische informatie, in verband 
met elk project van gemeenschappelijk 
belang;

Or. en

Amendement 110
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – inleidende formule

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 penetratie van 
duurzame energiebronnen vergroten en 
de overdracht van duurzame energie naar 
het vasteland mogelijk maken.

Or. en

Amendement 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

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

Schrappen

Betrokken lidstaten: alle.

Or. en

Amendement 112
Theodoros Skylakakis

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

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, 
met name voor het aansluiten van regio's 
met een hoge duurzame 
energieproductiecapaciteit en een groot 
opslagpotentieel;

Or. en

Amendement 113
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Grensoverschrijdend 
kooldioxidenetwerk: ontwikkeling van een 
infrastructuur voor het transport van 
kooldioxide tussen lidstaten onderling en 
met naburige derde landen met het oog op 
de tenuitvoerlegging van 

Schrappen
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kooldioxideafvang en -opslag.
Betrokken lidstaten: alle.

Or. en

Amendement 114
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Kooldioxide: Schrappen
(a) specifieke pijpleidingen, die niet tot het 
upstream-pijpleidingsnet behoren, 
gebruikt voor het transport van 
kooldioxide van menselijke oorsprong uit 
meer dan één bron, d.w.z. industriële 
installaties (inclusief 
elektriciteitscentrales) die kooldioxidegas 
produceren ten gevolge van verbranding 
of andere chemische reacties waarbij 
verbindingen betrokken zijn die koolstof 
van al dan niet fossiele aard bevatten, met 
het oog op de permanente geologische 
opslag van die kooldioxide 
overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG;
(b) faciliteiten voor het vloeibaar maken 
en voor de bufferopslag van kooldioxide 
met het oog op het verdere transport 
ervan. Dit omvat niet de infrastructuur 
binnen een geologische formatie die wordt 
gebruikt voor de permanente geologische 
opslag van kooldioxide overeenkomstig 
Richtlijn 2009/31/EG en de daarmee 
verband houdende injectiefaciliteiten en 
andere faciliteiten aan de oppervlakte;
c) elke uitrusting of installatie die 
essentieel is om het mogelijk te maken dat 
het systeem in kwestie op een behoorlijke, 
veilige en efficiënte wijze functioneert, 
met inbegrip van beschermings-, 
monitorings- en toezichtssystemen.
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Or. en

Amendement 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 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 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.

Or. en

Amendement 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In het geval van elektriciteitsprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 

(1) In het geval van elektriciteitsprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 



PE486.154v01-00 64/78 AM\897582NL.doc

NL

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.

bijlage II, onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de bevoegde instanties 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.

Or. en

Amendement 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 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 
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.

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 
instanties van de lidstaten, nationale 
regulerende instanties, 
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.

Or. en
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Amendement 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 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 
instanties van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

Or. en

Amendement 119
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 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 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.

Or. en

Amendement 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Elke groep nodigt, naargelang dit nuttig 
is voor de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, 
vertegenwoordigers uit van nationale 
administraties, regulerende instanties, 
projectpromotoren en 
transmissiesysteembeheerders van EU-
kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten, lidstaten van de Europese 
economische ruimte en de Europese 
Vrijhandelsassociatie, instellingen en 
lichamen van de Energiegemeenschap, 
landen die vallen onder het Europese 
nabuurschapsbeleid en landen waarmee de 
Unie een specifieke samenwerking op 
energiegebied heeft opgezet.

(3) Elke groep nodigt, naargelang dit nuttig 
is voor de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, 
vertegenwoordigers uit van nationale 
administraties, regulerende instanties, 
projectpromotoren, organisaties voor de 
bescherming van het milieu en 
transmissiesysteembeheerders van EU-
kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten, lidstaten van de Europese 
economische ruimte en de Europese 
Vrijhandelsassociatie, instellingen en 
lichamen van de Energiegemeenschap, 
landen die vallen onder het Europese 
nabuurschapsbeleid en landen waarmee de 
Unie een specifieke samenwerking op 
energiegebied heeft opgezet.

Or. en

Amendement 121
Kriton Arsenis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Elke groep nodigt, naargelang dit nuttig 
is voor de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, 
vertegenwoordigers uit van nationale 
administraties, regulerende instanties, 
projectpromotoren en 
transmissiesysteembeheerders van EU-
kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten, lidstaten van de Europese 
economische ruimte en de Europese 
Vrijhandelsassociatie, instellingen en 
lichamen van de Energiegemeenschap, 
landen die vallen onder het Europese 
nabuurschapsbeleid en landen waarmee de 
Unie een specifieke samenwerking op 

(3) Elke groep nodigt, naargelang dit nuttig 
is voor de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, 
vertegenwoordigers uit van nationale 
administraties, regulerende instanties, 
projectpromotoren, organisaties voor de 
bescherming van het milieu en 
transmissiesysteembeheerders van EU-
kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten, lidstaten van de Europese 
economische ruimte en de Europese 
Vrijhandelsassociatie, instellingen en 
lichamen van de Energiegemeenschap, 
landen die vallen onder het Europese 
nabuurschapsbeleid en landen waarmee de 
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energiegebied heeft opgezet. Unie een specifieke samenwerking op 
energiegebied heeft opgezet.

Or. en

Amendement 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 zijn opdracht zet de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes
op. De groep informeert het publiek 
regelmatig en uitgebreid over de stand en 
de resultaten van zijn beraadslagingen en 
organiseert een hoorzitting of 
raadplegingsronde voordat hij de door 
hem voor te stellen lijst als bedoeld in 
artikel 3, lid 4, indient.

Or. en

Amendement 123
Kriton Arsenis

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, 

(4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 
producenten, distributiesysteembeheerders, 
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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.

leveranciers en consumenten. Wanneer dat 
nuttig is voor de verwezenlijking van zijn 
opdracht kan de groep hoorzittingen of 
raadplegingsrondes opzetten.

Or. en

Amendement 124
Vladimir Urutchev

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 na 1 augustus 2013 in de 
Uniebrede lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang opgenomen 
projecten 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.

Or. en

Amendement 125
Vladimir Urutchev

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 

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 in de 
Uniebrede lijst opgenomen projecten van 
gemeenschappelijk belang vormen de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 126
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 4, worden ingediend als 
onderdeel van een door meer dan twee 
lidstaten uitgewerkt plan voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend 
transport en grensoverschrijdende opslag 
van kooldioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

Schrappen

Or. en

Amendement 127
Theodoros Skylakakis

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 

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

jaarlijkse elektriciteitsopwekking van ten 
minste 250 MW aan vermogen en van 250
gigawattuur per jaar mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de duurzaamheid wordt gemeten 
door te kijken naar het milieueffect van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur;

Or. en

Amendement 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.

d) de duurzaamheid wordt gemeten door te 
kijken naar het milieueffect van de 
infrastructuur en als de bijdrage van een 
project aan de vermindering van de 
emissies, de ondersteuning van de back-up 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
of het transport van elektriciteit-naar-gas 
en biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.

Or. en
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Amendement 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de duurzaamheid wordt beoordeeld 
op basis van de milieuprestaties en de 
efficiëntie van het transmissiesysteem en 
van het milieueffect van de 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15 en n+20, waarbij n het jaar is 
waarin de analyse is uitgevoerd. Bedoelde 
gegevensverzameling omvat minimaal:

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 en n+40, waarbij 
n het jaar is waarin de analyse is 
uitgevoerd. Bedoelde gegevensverzameling 
omvat minimaal:

Or. en

Amendement 132
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's (a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
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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;

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), opslag en 
transmissie waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
het jaar n+5;

Or. en

Amendement 133
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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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;

belangrijke projecten voor opwekking
(inclusief capaciteit toegerust voor de 
afvang van kooldioxide), opslagpotentieel 
en opslag- en transmissieprojecten
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;

Or. en

Amendement 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
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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.

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 de 
academische wereld en 
milieuorganisaties, vertegenwoordigen, en 
wordt openbaar gemaakt. De Commissie 
en het Agentschap waarborgen de toegang 
tot de eventueel vereiste commerciële 
gegevens van derde partijen.

Or. en

Amendement 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 ontmantelings- en 
afvalbeheerkosten en andere milieukosten.
De methodologie vormt een leidraad voor 
de bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

Or. en

Amendement 137
Rovana Plumb
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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 
gebaseerd is op de kosten gedurende de 
hele 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 
infrastructuurprojecten, alsmede – voor 
zover van toepassing – de
afvalbeheerkosten. De methodologie vormt 
een leidraad voor de bij de berekeningen te 
gebruiken discontovoeten.

Or. ro

Amendement 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) toekomstige kosten van investeringen 
voor productie en transmissie over de 
technische levensloop van het project;

(c) toekomstige kosten van investeringen 
voor productie en transmissie over de 
technische levensloop van het project, 
waarbij voor de toekomstige 
kostenramingen wordt uitgegaan van de 
doelstellingen van de Unie en van de 
succesvolle verwezenlijking van het voor 
zijn energiesysteem uitgestippelde 
decarbonisatietraject;

Or. en

Amendement 139
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) positieve of negatieve effecten van 
ecosysteemdiensten.

Or. en

Amendement 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 7 – letter b

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;

Or. en

Motivering

De continuïteit van de energievoorziening is een van de belangrijkste aspecten in dit verband.

Amendement 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

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

inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
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
voorziet het model in een volledige 
beoordeling van de economische, 
maatschappelijke en milieueffecten, in het 
bijzonder door opname van de externe 
kosten zoals die in verband met de 
positieve of negatieve effecten van 
ecosysteemdiensten, de uitstoot van 
broeikasgassen en conventionele 
verontreinigende stoffen of de 
voorzieningszekerheid.

Or. en

Amendement 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, het algemene publiek en de
associaties, organisaties of groepen 
daarvan worden in elke fase van het 
project uitvoerig geïnformeerd en 
geraadpleegd op een open en transparante 
manier. Wanneer van toepassing 

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, alsmede het algemene publiek in 
brede zin als bedoeld in Richtlijn 
2011/92/EU van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten worden 
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ondersteunt de bevoegde instantie op 
actieve wijze de door de projectpromotor 
opgezette activiteiten.

in een vroeg stadium uitvoerig 
geïnformeerd en geraadpleegd op een open 
en transparante manier. Wanneer van 
toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

Or. lt

Amendement 143
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De bevoegde instanties waken erover 
dat de openbare raadplegingsprocedures 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang zo mogelijk worden geconcentreerd. 
Elke openbare raadpleging moet 
betrekking hebben op alle aspecten die 
relevant zijn voor de desbetreffende 
specifieke fase van de procedure. Een 
aspect dat relevant is voor een specifieke 
fase van het project wordt niet behandeld 
in meer dan één openbare raadpleging. In 
de kennisgeving van openbare raadpleging 
worden de bij die raadpleging behandelde 
aspecten duidelijk omschreven.

(b) De bevoegde instanties waken erover 
dat de openbare raadplegingsprocedures 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang zoveel mogelijk worden 
geconcentreerd. Elke openbare raadpleging 
moet betrekking hebben op alle aspecten 
die relevant zijn voor de desbetreffende 
specifieke fase van de procedure. Een 
aspect dat relevant is voor een specifieke 
fase van het project wordt niet behandeld 
in meer dan één openbare raadpleging. In 
de kennisgeving van openbare raadpleging 
worden de bij die raadpleging behandelde 
aspecten duidelijk omschreven.

Or. it


