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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur wenst de Commissie geluk omdat zij met verstandige richtsnoeren is gekomen 
voor de ontwikkeling van een trans-Europese energie-infrastructuur - zij beschouwt dit als een 
essentiële stap naar een verdere versterking van de Europese Unie. Bij het huidige voorstel 
worden regels vastgesteld voor de tijdige ontwikkeling en interoperabiliteit van trans-Europese 
energienetwerken teneinde de doelstellingen van het energiebeleid overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie te verwezenlijken, meer in het bijzonder: de goede 
werking van de interne energiemarkt, het waarborgen van de energievoorzieningszekerheid in de 
Unie, de bevordering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van nieuwe en betrouwbare 
vormen van energie en, ten slotte, de bevordering van de energienetwerksynergie. De rapporteur 
is van mening dat vooral dit een belangrijk veiligheidsaspect voor de Europese Unie is.

Er is nog steeds een aantal lidstaten van de EU dat van één energieleverancier afhankelijk is, wat 
niet strookt met de beginselen van good governance. Onder zulke omstandigheden bestaat er een 
grote kans op incidenten, bij voorbeeld wanneer een leverancier met technische moeilijkheden te 
kampen heeft. Aan deze situatie moet een einde komen en daarom is de rapporteur ook verheugd 
over de mededeling van de Commissie "Een begroting voor Europa 2020" betreffende het 
komende meerjarig financieel kader (2014-2020), waarin onder meer wordt voorgesteld een 
nieuwe financieringsfaciliteit, de "Connecting Europe Facility", in te stellen ter bevordering van 
de voltooiing van prioritaire infrastructuur op het gebied van energie, vervoer en digitale 
netwerken, met één fonds van 40 miljard euro, waarvan 9,1 miljard euro bestemd is voor energie.

In haar voorstel bepleit de Commissie een beperkt aantal prioritaire projecten vast te stellen met 
betrekking tot elektriciteits- en gasnetwerken en infrastructuren voor het vervoer van olie en 
kooldioxide. In totaal wees de Commissie 12 prioritaire infrastructuurprojecten en –gebieden die 
met energie samenhangen aan.

Uw rapporteur wil er de nadruk op leggen dat het voorstel zich niet tot niet-hernieuwbare 
energiebronnen beperkt. Onder meer met behulp van deze verordening zal de Unie haar 
doelstellingen op de gebieden klimaat en energie kunnen bereiken: een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, verhoging van de energie-efficiëntie met 20% en een verhoging 
met 20% van het aandeel van hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik tegen 2020. Het 
verheugt de rapporteur dat dit voorstel er nadrukkelijk op gericht is elementen aan te dragen voor 
de aanpak van de uiterst belangrijke kwestie van een duurzaam en milieuvriendelijk 
energiebeleid. Uw rapporteur beseft dat duurzaamheid en het ontzien van het milieu niet altijd 
eenvoudig samengaan, maar vindt toch dat in het Commissievoorstel op dit punt een goed 
evenwicht is gevonden. In dit verband wil zij ook benadrukken dat projecten die het milieu 
kunnen schaden geen steun moeten krijgen. Een van de evaluatiecriteria voor de projecten met 
een algemeen belang is de mate waarin zij een bijdrage aan de duurzaamheid leveren. In 
hoeverre dit criterium in acht wordt genomen wordt gemeten door evaluatie van de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen en beoordeling van de milieueffecten van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur. Uw rapporteur is de mening toegedaan dat de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming zich in haar advies niet voornamelijk op de 
milieuaspecten moet richten, aangezien de voor deze zaken verantwoordelijke Commissie 
milieubeheer een eigen advies voorbereidt.

Uw rapporteur ziet de uitvoering van deze projecten als vitaal belangrijk voor het bereiken van 
de energiebeleidsdoelstellingen die in het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd. 
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Zij is echter ook van mening dat zulks niet tot een verhoging van de energieprijzen mag leiden. 
Europese burgers hebben een betrouwbare energievoorziening nodig, maar deze 
betrouwbaarheid mag de energiekosten niet al te nadrukkelijk beïnvloeden. Verder betreurt zij 
het dat er geen diepgaand onderzoek is gedaan naar de vraag hoe de uitvoering van de projecten 
van invloed zal zijn op de prijzen van energie. Een daling van de energieprijzen mag echter 
worden verwacht wanneer goed wordt nagegaan welke projecten het meest noodzakelijk zijn en 
welke positieve effecten op de mededinging er vanuit zullen uitgaan.

Over het geheel genomen is voor prioriteitsgebieden en projecten in verband met elektriciteits-
en gasnetwerken en de infrastructuur voor het transport van olie en kooldioxide naar schatting 
een bedrag van 200 miljard euro nodig. De Commissie gaat ervan uit dat het merendeel van deze 
projecten door particuliere investeerders gefinancierd zal worden omdat zij financieel 
aantrekkelijk zijn. Een aantal projecten richt zich echter op kleinere lidstaten en in dergelijke 
gevallen zijn particuliere geldschieters wellicht wegens een te lange amortisatietijd niet 
geïnteresseerd.  Daarom heeft de Commissie 9,1 miljard euro bestemd voor de financiering van 
projecten die voor particuliere partijen niet aantrekkelijk zijn, maar wel van belang zijn voor een 
ononderbroken energievoorziening van de Europese Unie. 

In grote lijnen is de rapporteur tevreden over de voorgestelde verordening en spreekt de hoop uit  
dat zij overeenkomstig het voorgestelde tijdschema van kracht zal worden. De rapporteur 
appelleert aan de leden van het Parlement, aan de Commissie en aan de Raad van 
verantwoordelijkheidsbesef blijk te geven en de goedkeuringsprocedure niet tot een politieke 
zaak te maken, aangezien dit een bedreiging van een beveiligde energievoorziening van de Unie 
kan vormen.

Met het beperkte aantal amendementen hieronder wordt getracht duidelijk te maken van hoeveel 
belang de ontwikkeling van de energie-infrastructuur is voor de interne markt in het algemeen, 
en voor het Europese bedrijfsleven en de consumenten in het bijzonder. Twee ervan hebben 
betrekking op communicatieaspecten, namelijk de talen waarin het door de Commissie op te 
richten transparantieplatform toegankelijk moet zijn, en de publicatie van ter zake dienende 
informatie door projectpromotoren.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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 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 

(27) In een steeds meer geïntegreerde 
interne energiemarkt zijn duidelijke en 
transparante regels voor de verdeling van 
de kosten over de grenzen heen 
noodzakelijk ten einde investeringen in 
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grensoverschrijdende infrastructuur te 
vergemakkelijken en te versnellen. 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, worden 
bevorderd en rekening wordt gehouden met 
het effect op de consument.

grensoverschrijdende infrastructuur ten 
behoeve van het bedrijfsleven en de 
consumenten in de Unie te 
vergemakkelijken en te versnellen. 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, worden 
bevorderd en rekening wordt gehouden met 
het effect op de consument.

Or. en

Motivering

Zie ook het hiermee corresponderende amendement op artikel 16, letter c).

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het project is levensvatbaar op 
economisch, maatschappelijk en 
milieugebied, in het bijzonder voor de 
werking van de interne markt; en

Or. en

Motivering

De nadruk moet worden gelegd op het belang van een goede energievoorziening voor de interne 
markt en de Europese economieën.
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Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– marktwerking en klantendiensten; – marktwerking en klantendiensten, in het 
bijzonder met betrekking tot gewone 
consumenten;

Or. en

Motivering

De criteria die voor projecten in verband met slimme elektriciteitsnetwerken gelden, moeten in 
het bijzonder met de eindgebruikers rekening houden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de rangschikking van projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
eenzelfde prioriteit, moet ook worden 
gekeken naar de urgentie van elk 
voorgesteld project om te kunnen voldoen 
aan de energiebeleidsdoelstellingen van 
marktintegratie en mededinging, 
duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid, het aantal 
lidstaten dat de invloed van elk project 
ondergaat en de complementariteit van het 
project ten aanzien van andere 
voorgestelde projecten. Bij projecten die 
vallen binnen de categorie van bijlage II, 
onder punt 1(e), moet ook worden gekeken 
naar het aantal gebruikers dat de invloed 
van het project ondergaat, het jaarlijkse 
energieverbruik en het aandeel van 
elektriciteitsproductie uit niet-
aan/uitschakelbare energiebronnen in het 
gebied waarin deze gebruikers vertoeven.

4. Bij de rangschikking van projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
eenzelfde prioriteit, moet ook worden 
gekeken naar de urgentie van elk 
voorgesteld project om te kunnen voldoen 
aan de energiebeleidsdoelstellingen van 
marktintegratie en mededinging, 
duurzaamheid 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 en de situatie van 
gebruikers dat de invloed van het project 
ondergaat, in het bijzonder gewone 
consumenten, 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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Motivering

De projecten in verband met slimme elektriciteitsnetwerken moeten in het bijzonder met de 
eindgebruikers, d.w.z. de gewone consumenten, rekening houden.

Amendement 5

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 voor het publiek 
gemakkelijk en gratis toegankelijk zijn.

Or. en

Motivering

De aanduiding "publicatiekanalen die openbaar zijn" kan misleidend werken vanwege het 
gebruik daarvan op copyright-gebied.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de besluitvorming over de 
grensoverschrijdende toewijzing van 
kosten wordt rekening gehouden met de 
economische, maatschappelijke en 
ecologische kosten en baten van het/de 
project(en) in de betrokken lidstaten en de 
eventuele behoefte aan financiële 
ondersteuning.

Bij de besluitvorming over de 
grensoverschrijdende toewijzing van 
kosten wordt rekening gehouden met de 
economische, maatschappelijke en 
ecologische kosten en baten van het/de 
project(en) in de betrokken lidstaten, in het 
bijzonder voor de werking van de interne 
markt, en de eventuele behoefte aan 
financiële ondersteuning.

Or. en

Motivering

De nadruk moet worden gelegd op het belang van een goede energievoorziening voor de interne 
markt en de Europese economieën.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – 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 het 
bedrijfsleven en de consumenten van de 
Unie, alsook het aantal keren dat het 
netwerksysteem heeft gefaald, de redenen 
daarvan en de desbetreffende economische 
kosten;

Or. en

Motivering

Zie ook het hiermee corresponderende amendement op overweging 27.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie richt een 
infrastructuurtransparantieplatform op met 
laagdrempelige toegang voor het grote 
publiek. Dit platform biedt de volgende 
informatie:

De Commissie richt een 
infrastructuurtransparantieplatform op met 
laagdrempelige toegang voor het grote 
publiek, dat informatie in alle talen van de 
Unie verstrekt. Dit platform biedt de 
volgende informatie:

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) mededinging in termen van marktmacht 
van de verschillende marktdeelnemers en 

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

convergentie van de tarieven, in het 
bijzonder die welke voor gewone 
consumenten van belang zijn, tussen 
verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
 Bijlage V – 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 marktmacht 
van de verschillende marktdeelnemers en 
convergentie van de tarieven, in het 
bijzonder die welke voor gewone 
consumenten van belang zijn, tussen 
verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
 Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder voor de 
werking van de interne markt en door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

Or. en

Motivering

De nadruk moet worden gelegd op het belang van een goede energievoorziening voor de interne 
markt en de Europese economieën.


