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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie behelst een herziening van het huidige systeem van 
kennisgeving met betrekking tot investeringsprojecten in de energiesector. Het heeft tot doel 
voldoende informatie te verzamelen  over geplande investeringen om de Commissie in staat te 
stellen de situatie van de infrastructuur nauwgezet te volgen en potentiële problemen te 
voorspellen.

Hoewel het voorstel eerder van bestuursrechtelijke aard is, geeft het een signaal over de 
verwachte aard en kwaliteiten van toekomstige investeringen. Het is daarom van groot belang  
nog meer nadruk te leggen op het milieueffect van de projecten om de nodige garanties te 
bieden en om aan te moedigen dat de aanleg en ontmanteling van energie-installaties op 
duurzame wijze verloopt, met voldoende respect voor het milieu.

De rapporteur voor advies beveelt daarom aan om het voorstel te amenderen langs de 
volgende lijnen:

 Voldoende aandacht moet worden geschonken aan  het milieueffect van de 
voorgestelde projecten  om ervoor te zorgen dat het energiesysteem zich in duurzame 
zin ontwikkelt. Investeringsprojecten moeten vergezeld gaan van een gedegen 
milieueffectrapportage, zoals die ondermeer wordt verlangd  door Richtlijn 85/337/EG 
van de Raad inzake de evaluatie van de milieueffecten van bepaalde openbare en 
particuliere projecten 1

 Een installatie kan stapsgewijze worden ontmanteld, met een geleidelijke 
vermindering van de productiecapaciteit. In dat geval is het niet alleen de datum van 
definitieve sluiting, die moet worden medegedeeld, maar ook de tussenliggende data 
van de geleidelijke ontmanteling.

 Wanneer een  installatie buiten gebruik wordt gesteld, kan er wellicht behoefte bestaan 
aam een milieusanering van de vervuilde vestigingsplaats. Wanneer dit wenselijk is en 
door specifieke wetgeving wordt verlangd, moet de kennisgeving ook voorzien in 
informatie over de voorgenomen saneringsmaatregelen.

 Om te voorkomen dat er diverse kleinere installaties voor de opslag van CO2 worden 
gebouwd, die juist onder de limiet liggen, moet de kennisgeving van deze installaties 
verplicht worden gesteld, ongeacht hun capaciteit.

In meer algemene termen merkt uw rapporteur voor advies op dat de bestaande EU-wetgeving 
reeds rapporterings- en kennisgevingsverplichtingen bevat met betrekking tot 
investeringsprojecten en infrastructuurvoorzieningen. We moeten ervoor zorgen dat deze 
informatie beter wordt gecoördineerd, zodat dubbel werk bij rapporteringsverplichtingen kan 
worden voorkomen.

                                               
1 PB L 175, 5.7.1985, blz. 40.; zoals gewijzigd
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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de nieuwe beleidsdoelstellingen 
en marktontwikkelingen moet meer 
aandacht worden besteed aan investeringen 
in de energie-infrastructuur in de 
Gemeenschap, in het bijzonder met het oog 
op het anticiperen op problemen, het 
bevorderen van beste praktijken en het tot 
stand brengen van grotere transparantie 
inzake de toekomstige ontwikkeling van 
het energiesysteem in de Gemeenschap.

(5) Gezien de nieuwe beleidsdoelstellingen 
en marktontwikkelingen moet meer 
aandacht worden besteed aan investeringen 
in de energie-infrastructuur in de 
Gemeenschap, in het bijzonder met het oog 
op het anticiperen op problemen, het 
bevorderen van beste praktijken en het tot 
stand brengen van grotere transparantie 
inzake de toekomstige ontwikkeling van 
het energiesysteem in de Gemeenschap. 
Voldoende aandacht moet worden 
geschonken aan  het milieueffect van de 
voorgestelde projecten  om ervoor te 
zorgen dat het energiesysteem zich in 
duurzame zin ontwikkelt. Wanneer 
specifieke wetgeving dit verlangt, moeten 
investeringsprojecten vergezeld gaan van 
een milieueffectevaluatie en moet ook 
worden verwezen naar de geplande 
maatregelen voor milieusanering.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) verwijzing naar de 
milieueffectevaluatie van het 
investeringsproject, wanneer een 
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dergelijke evaluatie door specifieke 
wetgeving wordt vereist.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vermoedelijke datum waarop zij 
buiten werking zal worden gesteld.

(b) de vermoedelijke datum waarop zij 
buiten werking zal worden gesteld, met 
inbegrip van de tussentijdse data van de 
stapsgewijze stopzetting van de werking 
van de installatie, wanneer dit van 
toepassing is;

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verwijzing naar de 
milieueffectevaluatie van het 
ontmantelingsproject, wanneer een 
dergelijke evaluatie door specifieke 
wetgeving wordt vereist.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de lijst van geplande maatregelen 
voor milieusanering, wanneer een 
dergelijke sanering door specifieke 
wetgeving wordt vereist.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijalge – punt 5.2 – streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– opslaginstallaties (opslaglocaties of -
complexen met een capaciteit van 
minimaal 100 000 t).

– opslaginstallaties (opslaglocaties of -
complexen ongeacht de capaciteit ).

Or. en


