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Amendement 12
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande en de ontwikkeling van 
nieuwe energie-infrastructuur is van 
essentieel belang om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te 
verwezenlijken, meer bepaald voltooiing 
van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
evenals de bescherming van locaties en 
het waarborgen van het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen en de daarmee 
samenhangende bescherming van de 
werkgelegenheid, 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.

____________________ ____________________

19 30% als aan de nodige voorwaarden is 
voldaan.

Or. de

Amendement 13
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande en de ontwikkeling van
nieuwe energie-infrastructuur is van 
essentieel belang om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te 
verwezenlijken, meer bepaald voltooiing 
van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20%, bijvoorbeeld door de aansluiting van 
regio's met een grote productiecapaciteit 
voor hernieuwbare energie en een groot 
potentieel voor de opslag van elektriciteit, 
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.

Or. en

Amendement 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De interne energiemarkt, als 
omschreven in Richtlijn 2009/72/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en Richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
bestaat weliswaar, maar blijft versnipperd 
ten gevolge van ontoereikende 

(7) De interne energiemarkt, als 
omschreven in Richtlijn 2009/72/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en Richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
bestaat weliswaar, maar blijft versnipperd 
ten gevolge van ontoereikende 
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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.

interconnecties tussen de nationale 
energienetwerken. Geïntegreerde 
netwerken die zich over de hele Unie 
uitstrekken, waarbij de leverings- en 
productieactiviteiten feitelijk gescheiden 
zijn van de netwerkexploitatie, zijn echter 
van levensbelang om een concurrerende en 
goed functionerende geïntegreerde markt te 
waarborgen die groei, werkgelegenheid en 
duurzame ontwikkeling bevordert.

Or. en

Motivering

Het derde liberaliseringspakket inzake energie vormt de basis voor een concurrerende 
energiemarkt in de EU. Om de tenuitvoerlegging van het derde pakket maatregelen op 
energiegebied te vergemakkelijken en verdere vooruitgang te boeken in de richting van een
werkelijk geliberaliseerde energiemarkt in de hele EU is het nodig om aan de hand van de 
TEN-E-richtsnoeren te zorgen voor daadwerkelijke ontvlechting van productie en levering.

Amendement 15
Franz Obermayr

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"  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) In haar mededeling "Het energiebeleid 
van de EU: verbintenissen met partners 
buiten onze grenzen" 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. In haar buitenlands beleid moet de
Unie echter in eerste instantie energie-
infrastructuurprojecten in derde landen 
bevorderen die een bijdrage leveren aan 
een zekere energievoorziening in de Unie.
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Or. de

Amendement 16
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Gezien de urgentie van de 
ontwikkeling van de energie-infrastructuur 
moet een vereenvoudiging van de 
vergunningverleningsprocedures vergezeld 
gaan van een duidelijke uiterste termijn 
voor de door de bevoegde instanties te 
nemen besluiten met betrekking tot de 
bouw/aanleg van een project. Deze uiterste 
termijn moet een stimulans vormen voor 
een efficiëntere omschrijving en 
afhandeling van procedures en mag onder 
geen omstandigheden het hoge niveau van 
de normen voor milieubescherming en
inspraak van het publiek in het gedrang 
brengen.

(24) Gezien de urgentie van de 
ontwikkeling van de energie-infrastructuur 
moet een vereenvoudiging van de 
vergunningverleningsprocedures vergezeld 
gaan van een duidelijke uiterste termijn 
voor de door de bevoegde instanties te 
nemen besluiten met betrekking tot de 
bouw/aanleg van een project. Deze uiterste 
termijn moet een efficiëntere omschrijving 
en afhandeling van procedures mogelijk 
maken, maar mag noch het hoge niveau 
van de normen op het gebied van
milieubescherming of de inspraak van het 
publiek in het gedrang brengen, noch 
kernenergie bevorderen door middel van 
snellere distributie van atoomstroom.

Or. de

Amendement 17
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) In een steeds meer geïntegreerde 
interne energiemarkt zijn duidelijke en 
transparante regels voor de verdeling van 
de kosten over de grenzen heen 
noodzakelijk teneinde investeringen in 
grensoverschrijdende infrastructuur te 
vergemakkelijken en te versnellen. Op de 

(27) In een steeds meer geïntegreerde 
interne energiemarkt zijn duidelijke en 
transparante regels voor de verdeling van 
de kosten over de grenzen heen 
noodzakelijk teneinde investeringen in 
grensoverschrijdende infrastructuur te 
vergemakkelijken en te versnellen ten 
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Europese Raad van 4 februari 2011 is 
herinnerd aan het belang van de 
bevordering van een reguleringskader dat 
aantrekkelijk is voor investeringen in 
netwerken, met tarieven waarvan het 
niveau consistent is met de 
financieringsbehoeften en met een 
passende kostentoewijzing voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
waarbij de mededinging en het 
concurrentievermogen, met name van de 
betrokken Europese industrie, worden 
bevorderd en rekening wordt gehouden met 
het effect op de consument.

behoeve van het Europese bedrijfsleven, 
niet in de laatste plaats kmo's, waarvoor 
hoge energieprijzen een ernstige 
belemmering kunnen vormen, en ten 
voordele van Europese consumenten. Op 
de Europese Raad van 4 februari 2011 is 
herinnerd aan het belang van de 
bevordering van een reguleringskader dat 
aantrekkelijk is voor investeringen in 
netwerken, met tarieven waarvan het 
niveau consistent is met de 
financieringsbehoeften en met een 
passende kostentoewijzing voor 
grensoverschrijdende investeringen, 
waarbij de mededinging en het 
concurrentievermogen, met name van de 
betrokken Europese industrie en van 
kmo's, worden bevorderd en rekening 
wordt gehouden met het effect op de 
consument.

Or. en

Amendement 18
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het project is levensvatbaar op 
economisch, maatschappelijk en 
milieugebied, heeft geen nadelige 
gevolgen voor de betaalbaarheid van 
energie voor eindgebruikers en leidt niet 
tot verstoring van de eerlijke concurrentie 
tussen marktdeelnemers; en

Or. en

Amendement 19
Konstantinos Poupakis
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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, hetzij 
doordat het ertoe dient om insulaire en 
perifere gebieden met de centrale regio's 
van de Unie te verbinden;

Or. el

Amendement 20
Olle Schmidt

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;

– interoperabiliteit, veilige exploitatie van 
het systeem en voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 21
Konstantinos Poupakis

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, bijvoorbeeld 
door middel van interoperabiliteit en 
veilige exploitatie van het systeem;
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Or. el

Amendement 22
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– marktwerking en klantendiensten; – marktwerking en klantendiensten, met 
name in verband met huishoudens;

Or. en

Amendement 23
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– marktwerking en klantendiensten; – marktwerking en klantendiensten, met 
name in verband met huishoudens en 
kmo's;

Or. en

Amendement 24
Sandra Kalniete

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 

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 
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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.

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 waarvoor het 
project van belang is en naar hun 
omstandigheden, met bijzondere aandacht 
voor huishoudens, en moet tevens 
rekening worden gehouden met het 
jaarlijkse energieverbruik en het aandeel 
van elektriciteitsproductie uit niet-
aan/uitschakelbare energiebronnen in het 
gebied waarin deze gebruikers vertoeven.

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis

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

Or. el

Amendement 26
Olle Schmidt
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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 openbaar en 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor het 
publiek.

Or. en

Amendement 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 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].

Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van
bijlage II, onder punt 2, komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
studies en werkzaamheden en financiële 
instrumenten overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], als zij worden uitgevoerd in 
delen van de sectoren van 
gasinfrastructuur waarin uitvoering is 
gegeven aan de bepalingen inzake 
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ontvlechting van Richtlijn 2009/73/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas, 
alsmede in die lidstaten waarin op dit 
gebied een afwijking geldt.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat het derde liberaliseringspakket inzake energie wordt uitgevoerd, met 
name als het gaat om de markt voor aardgas. Het is tevens van belang productie- en 
leveringsactiviteiten op het gebied van gas te scheiden en de bestaande monopolistische 
netwerken te ontvlechten. Daaraan kan een bijdrage worden geleverd door als voorwaarde te 
stellen dat uitsluitend projecten van gemeenschappelijk belang die uitgevoerd worden in 
sectoren van gasinfrastructuur in de lidstaten waar ontvlechting van eigendom reeds een feit 
is, in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning van de EU.

Amendement 28
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29
Olle Schmidt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wat de elektriciteits- en gassector 
betreft, de ontwikkeling van het 
interconnectieniveau tussen de lidstaten, de 
daarmee verband houdende ontwikkeling 
van de energietarieven, alsook het aantal 
keren dat het netwerksysteem heeft 
gefaald, de redenen daarvan en de 
desbetreffende economische kosten;

(c) wat de elektriciteits- en gassector 
betreft, de ontwikkeling van het 
interconnectieniveau tussen de lidstaten, de 
daarmee verband houdende ontwikkeling 
van de energietarieven voor consumenten 
en het Europese bedrijfsleven, en met 
name kmo's, alsook het aantal keren dat 
het netwerksysteem heeft gefaald, de 
redenen daarvan en de desbetreffende 
economische kosten;

Or. en

Amendement 30
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – 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.

Aansluiting van de energievoorziening 
van afgelegen eilanden op die van het 
vasteland met het oog op de voltooiing van 
de interne markt voor elektriciteit, een 
groter gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en het bevorderen van de 
transmissie van op het vasteland 
opgewekte energie uit hernieuwbare 
energiebronnen.
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Or. el

Amendement 31
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) mededinging in termen van marktmacht
van de verschillende marktdeelnemers en 
convergentie van de tarieven tussen 
verschillende lidstaten;

(a) mededinging in termen van de 
marktpositie van de verschillende 
marktdeelnemers en convergentie van de 
tarieven, in het bijzonder die welke voor 
huishoudens van belang zijn, tussen 
verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 32
Sandra Kalniete

Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) mededinging in termen van marktmacht
van de verschillende marktdeelnemers en 
convergentie van de tarieven tussen 
verschillende lidstaten;

(a) mededinging in termen van de 
marktpositie van de verschillende 
marktdeelnemers en convergentie van de 
tarieven, in het bijzonder die welke voor 
huishoudens van belang zijn, tussen 
verschillende lidstaten;

Or. en


