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Amendement 27
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, met name op 
artikel 284,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, met name 
op artikel 194, lid 1,

Or. en

Motivering

De nieuwe verordening moet gebaseerd zijn op de nieuwe rechtsgrondslag voor energie, te 
weten artikel 194, lid 1, VWEU. De verordening dient immers de aldaar vermelde doelen. 
Krachtens dit nieuwe artikel vindt besluitvorming plaats via de medebeslissingsprocedure, wat 
inhoudt dat het Europees Parlement als medewetgever volledig bij het wetgevingsproces is 
betrokken.

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, met name op 
artikel 284,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, met name 
op artikel 194,

Or. en

Motivering

Met deze wetgeving wordt duidelijk beoogd een bijdrage te leveren aan de vaststelling van 
gemeenschappelijk energiebeleid. Monitoring van grote energie-infrastructuurprojecten is een 
belangrijke voorwaarde voor het uitstippelen van dit beleid. De nieuwe bepaling uit het Verdrag
van Lissabon (artikel 194) moet daarom de nieuwe rechtsgrondslag vormen voor de vaststelling 
van dit gemeenschappelijk energiebeleid.
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Amendement 29
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Voorstel van de Commissie, Amendement

(1) De invoering van een 
gemeenschappelijk energiebeleid met het 
oog op de veiligstelling van de 
energievoorziening van de Gemeenschap, 
de overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem en de functionering van 
concurrerende energiemarkten, is een 
doelstelling die de Gemeenschap zichzelf 
gesteld heeft.

(1) De invoering van een 
gemeenschappelijk en solidair 
energiebeleid met het oog op de 
veiligstelling van de energievoorziening 
van de Gemeenschap, de overgang naar 
een hoogefficiënt en koolstofarm 
energiesysteem en de solidaire
functionering van concurrerende 
energiemarkten die in het kader van de 
interne markt op eerlijke concurrentie 
berusten, is een doelstelling die de 
Gemeenschap zichzelf gesteld heeft.

Or. pl

Motivering

Het gaat er niet alleen om dat de markten volgens het concurrentiebeginsel functioneren. Er 
moet sprake zijn van eerlijke concurrentie op de gemeenschappelijke markt. Dit vereist solidair 
energiebeleid gestoeld op hoogefficiënte technologieën die een lage uitstoot garanderen.

Amendement 30
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De invoering van een 
gemeenschappelijk energiebeleid met het 
oog op de veiligstelling van de 
energievoorziening van de Gemeenschap, 
de overgang naar een koolstofarm 
energiesysteem en de functionering van 
concurrerende energiemarkten, is een 
doelstelling die de Gemeenschap zichzelf 
gesteld heeft.

(1) De invoering van een 
gemeenschappelijk energiebeleid met het 
oog op de veiligstelling van de 
energievoorziening van de Gemeenschap, 
de overgang naar een energie-efficiënte 
economie die op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerd is, en de 
functionering van concurrerende 
energiemarkten, is een doelstelling die de 
Gemeenschap zichzelf gesteld heeft.

Or. en
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Motivering

De middelen met de gunstigste kosten-batenverhouding waarmee de koolstofuitstoot in de EU 
kan worden teruggedrongen zijn energiebesparing en energie-efficiëntie. Vóór 2050 moet de 
EU-economie gebaseerd zijn op hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 31
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een van de elementen van een dergelijk 
energiebeleid is dat het gestoeld moet zijn 
op een algemeen beeld van de 
ontwikkeling van de investeringen in 
energie-infrastructuur in de Gemeenschap. 
Dit moet het voor de Gemeenschap 
mogelijk maken de nodige vergelijkingen 
en evaluaties te maken en relevante 
maatregelen te treffen gebaseerd op de 
nodige gegevens en een passende analyse, 
met name wat het toekomstige 
vraag/aanbodevenwicht betreft.

(2) Een van de elementen van een dergelijk 
energiebeleid is dat het gestoeld moet zijn 
op een algemeen beeld van de 
ontwikkeling van de investeringen in 
energie-infrastructuur in de Gemeenschap. 
Dit moet het voor de Gemeenschap 
mogelijk maken de nodige vergelijkingen 
en evaluaties te maken en relevante 
maatregelen te treffen gebaseerd op de 
nodige gegevens en een passende analyse, 
met name wat het toekomstige 
vraag/aanbodevenwicht betreft, en wel 
nadat een omvangrijke openbare 
raadpleging heeft plaatsgevonden, 
waarbij alle relevante groepen en 
organisaties zijn betrokken.

Or. en

Motivering

De Commissie moet bij de ontwikkeling van communautaire scenario's voor het energiebeleid 
volledige inspraak van het publiek mogelijk maken.

Amendement 32
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Voorstel van de Commissie Amendement

(3) Het energielandschap binnen en buiten 
de Gemeenschap is in de afgelopen jaren 
aanzienlijk veranderd, wat van 

(3) Het energielandschap binnen en buiten 
de Gemeenschap is op het gebied van 
voorziening in de afgelopen jaren 
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investeringen in de energie-infrastructuur 
een cruciale kwestie maakt voor de goede
werking van de interne markt en voor de 
door de Gemeenschap ingezette overgang 
naar een koolstofarm energiesysteem.

aanzienlijk en negatief veranderd, wat van 
investeringen in de energie-infrastructuur 
een cruciaal probleem maakt dat om 
oplossing vraagt, zodat een stabiele 
energievoorziening van de Gemeenschap, 
de soepele werking van de interne markt en 
de door de Gemeenschap ingezette 
overgang naar een hoogefficiënt, 
koolstofarm energiesysteem kunnen 
worden gegarandeerd.

Or. pl

Motivering

Er zij op gewezen dat het energielandschap niet alleen veranderingen heeft ondergaan, maar dat 
dit negatieve veranderingen waren, die de stabiele energievoorziening op de interne markt 
hebben verstoord.

Amendement 33
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het energielandschap binnen en buiten 
de Gemeenschap is in de afgelopen jaren 
aanzienlijk veranderd, wat van 
investeringen in de energie-infrastructuur 
een cruciale kwestie maakt voor de goede 
werking van de interne markt en voor de 
door de Gemeenschap ingezette overgang 
naar een koolstofarm energiesysteem.

(3) Het energielandschap binnen en buiten 
de Gemeenschap is in de afgelopen jaren 
aanzienlijk veranderd, wat van 
investeringen in de energie-infrastructuur 
een cruciale kwestie maakt voor de goede 
werking van de interne markt en voor de 
door de Gemeenschap ingezette overgang 
naar een energie-efficiënte economie die 
op hernieuwbare energiebronnen 
gebaseerd is.

Or. en

Motivering

De middelen met de gunstigste kosten-batenverhouding waarmee de koolstofuitstoot in de EU 
kan worden teruggedrongen zijn energiebesparing en energie-efficiëntie. Vóór 2050 moet de 
EU-economie zijn gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen.
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Amendement 34
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Gezien de nieuwe energiecontext zijn 
er aanzienlijke investeringen vereist in alle 
energiesectoren en moet er gewerkt worden 
aan de ontwikkeling van nieuwe 
infrastructuurtypes en nieuwe marktrijpe 
technologieën. De liberalisering van de 
energiesector en de verdere integratie van 
de interne markt resulteren in een 
prominentere rol voor de marktdeelnemers 
bij investeringen en tegelijk zullen nieuwe 
beleidseisen, zoals streefcijfers voor de 
brandstofmix, het beleid van de lidstaten 
met het oog op de totstandbrenging van een 
nieuwe en/of gemoderniseerde energie-
infrastructuur beïnvloeden.

(4) Gezien de nieuwe energiecontext zijn 
er aanzienlijke investeringen vereist in alle 
energiesectoren, in het bijzonder in de 
sectoren hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie, en moet er gewerkt 
worden aan de ontwikkeling van nieuwe 
infrastructuurtypes en nieuwe marktrijpe 
technologieën. De liberalisering van de 
energiesector en de verdere integratie van 
de interne markt resulteren in een 
prominentere rol voor de marktdeelnemers 
bij investeringen en tegelijk zullen nieuwe 
beleidseisen, zoals streefcijfers voor de 
brandstofmix, het beleid van de lidstaten 
met het oog op de totstandbrenging van een 
nieuwe en/of gemoderniseerde energie-
infrastructuur beïnvloeden.

Or. en

Motivering

De middelen met de gunstigste kosten-batenverhouding waarmee de koolstofuitstoot in de EU 
kan worden teruggedrongen zijn energiebesparing en energie-efficiëntie. Vóór 2050 moet de 
EU-economie zijn gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 35
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Daartoe moeten de lidstaten, 
overeenkomstig de doelstelling van de EU 
om 20% energie-efficiëntie te bereiken, 
altijd eerst denken aan vermindering van 
het energiegebruik, wat bovendien het 
voordeligste middel is om de 
reductiedoelstellingen voor 
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broeikasgassen te realiseren, en aan 
verbetering en het bouwen aan bestaande 
infrastructuur voordat zij gaan investeren 
in nieuwe infrastructuur. 
Investeringsprojecten op het gebied van 
energie-infrastructuur moeten volledig 
aansluiten bij de doelstelling om in 2020 
ten minste 20% van de energie te 
betrekken uit duurzame, hernieuwbare 
bronnen.

Or. en

Motivering

De verordening moet in het kader van de geldende communautaire klimaatwetgeving worden 
gezien en de daaruit afgeleide scenario's moeten volledig worden aangepast aan de huidige 
doelstellingen van de Gemeenschap, en ertoe bijdragen dat deze worden gerealiseerd.

Amendement 36
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Voorstel van de Commissie, 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 
energiedoelstellingen en 
marktontwikkelingen moet meer prioriteit
worden gegeven aan investeringen in de 
energie-infrastructuur in de Gemeenschap, 
in het bijzonder met het oog op het 
anticiperen op problemen in verband met 
de energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van beste praktijken en het tot 
stand brengen van grotere transparantie 
inzake de toekomstige ontwikkeling van de 
onderling verbonden energiesystemen in 
de Gemeenschap.

Or. pl

Motivering

Het is noodzakelijk vast te stellen welke investeringen prioriteit moeten krijgen omdat zij 
cruciaal zijn voor de energievoorzieningszekerheid, ook vanwege het vervoer tussen de 
energiesystemen van de lidstaten.
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Amendement 37
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Voorstel van de Commissie Amendement

(6) De Commissie en in het bijzonder de 
waarnemingspost voor de energiemarkt 
moeten daarom beschikken over 
nauwkeurige gegevens en informatie over 
investeringsprojecten, met inbegrip van 
ontmantelingsprojecten, voor de 
belangrijkste onderdelen van het 
energiesysteem van de Gemeenschap.

(6) De Commissie en in het bijzonder de 
waarnemingspost voor de energiemarkt 
moeten daarom, met het oog op de 
waarborging van de belangrijkste 
investeringen, beschikken over 
nauwkeurige gegevens en informatie over 
lopende en toekomstige 
investeringsprojecten, met inbegrip van 
geplande tijdelijke of definitieve 
ontmanteling van een deel van de 
bestaande infrastructuur, voor de 
belangrijkste onderdelen van het 
energiesysteem van de Gemeenschap.

Or. pl

Motivering

Bij de belangrijkste investeringen op het gebied van gemonitorde infrastructuur moet rekening 
worden gehouden met lopende en toekomstige planningen, en met tijdelijke of definitieve 
ontmanteling.

Amendement 38
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gegevens en informatie inzake de 
voorspelbare ontwikkelingen qua 
productie-, transport- en opslagcapaciteit 
en projecten in de onderscheiden 
energiesectoren zijn van belang voor de 
Gemeenschap. Het is daarom noodzakelijk 
te waarborgen dat de Commissie in kennis 
wordt gesteld van investeringsprojecten die 
reeds zijn opgestart of naar planning 
binnen een termijn van vijf jaar worden 
opgestart, dan wel die tot doel hebben 
infrastructuur binnen een termijn van drie 

(7) Gegevens en informatie inzake de 
voorspelbare ontwikkelingen qua 
productie-, transport- en opslagcapaciteit 
en projecten in de onderscheiden 
energiesectoren zijn van belang voor de 
Gemeenschap. Het is daarom noodzakelijk 
te waarborgen dat de Commissie in kennis 
wordt gesteld van investeringsprojecten die 
reeds zijn opgestart of naar planning 
binnen een termijn van vijf jaar worden 
opgestart, dan wel die tot doel hebben 
infrastructuur binnen een termijn van drie 
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jaar buiten gebruik te stellen. jaar buiten gebruik te stellen. Om te 
verduidelijken in welk stadium melding 
moet worden gemaakt van geplande 
investeringsprojecten, moet deze 
Verordening alleen projecten bestrijken 
die door de bevoegde autoriteit zijn 
goedgekeurd, d.w.z. de projecten 
waarvoor de vereiste vergunning is 
verleend.

Or. en

Amendement 39
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Voorstel van de Commissie Geänderter Text

(7) Gegevens en informatie inzake de 
voorspelbare ontwikkelingen qua 
productie-, transport- en opslagcapaciteit 
en projecten in de onderscheiden 
energiesectoren zijn van belang voor de 
Gemeenschap. Het is daarom noodzakelijk 
te waarborgen dat de Commissie in kennis 
wordt gesteld van investeringsprojecten
die reeds zijn opgestart of naar planning 
binnen een termijn van vijf jaar worden 
opgestart, dan wel die tot doel hebben 
infrastructuur binnen een termijn van drie
jaar buiten gebruik te stellen.

(7) Gegevens en informatie inzake de 
voorspelbare ontwikkelingen qua 
productie-, transport- en opslagcapaciteit 
en projecten in de onderscheiden 
energiesectoren zijn van belang voor de 
toekomstige investeringsprojecten van de 
Gemeenschap. Het is daarom noodzakelijk 
de voorwaarden te creëren om de 
Commissie, en in het bijzonder haar 
waarnemingspost voor de markt, in 
kennis te stellen van investeringsprojecten 
en -plannen die reeds zijn opgestart of 
naar planning binnen een termijn van vijf 
jaar worden opgestart, dan wel die tot doel 
hebben de volledige infrastructuur of een 
deel daarvan binnen een termijn van vijf 
jaar tijdelijk of definitief buiten gebruik te 
stellen.

Or. pl

Motivering

Informatie over de volledige infrastructuur of een deel daarvan, die binnen vijf jaar buiten 
gebruik wordt gesteld, biedt meer planningszekerheid dan informatie die slechts betrekking heeft 
op de oorspronkelijk voorgestelde drie jaar.
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Amendement 40
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In dat kader moeten de lidstaten aan 
de Commissie gegevens en informatie 
toezenden over de op hun grondgebied 
geplande of in uitvoering zijnde 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
productie, de opslag en het vervoer van 
aardolie, aardgas, elektrisch vermogen, 
biobrandstoffen en kooldioxide. Op de 
betrokken ondernemingen moet de 
verplichting berusten de lidstaten in kennis 
te stellen van dergelijke gegevens en 
informatie.

(10) In dat kader moeten de lidstaten aan 
de Commissie gegevens en informatie 
toezenden over de op hun grondgebied 
geplande of in uitvoering zijnde 
investeringsprojecten op het gebied van 
energie-infrastructuur met betrekking tot 
de productie, de opslag en het vervoer van 
aardolie, gas, kolen, verwarming en 
koeling, met inbegrip van 
stadsverwarming en -koeling, 
hernieuwbare brandstoffen voor het 
vervoer, elektrisch vermogen en de afvang, 
het vervoer en de opslag van kooldioxide. 
Op de betrokken ondernemingen moet de 
verplichting berusten de lidstaten in kennis 
te stellen van dergelijke gegevens en 
informatie.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking en uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
verordening, zodat alle energiebronnen en de volledige infrastructuur voor de verschillende 
soorten energiebronnen onder de verordening komen te vallen.

Amendement 41
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Voorstel van de Commissie Amendement

(10) In dat kader moeten de lidstaten aan 
de Commissie gegevens en informatie 
toezenden over de op hun grondgebied 
geplande of in uitvoering zijnde 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
productie, de opslag en het vervoer van 
aardolie, aardgas, elektrisch vermogen, 

(10) In dat kader moeten de lidstaten aan 
de Commissie gegevens en informatie 
toezenden over de op hun grondgebied 
geplande of in uitvoering zijnde 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
productie, de opslag en het vervoer van 
aardolie, aardgas, elektrisch vermogen, 
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biobrandstoffen en kooldioxide. Op de 
betrokken ondernemingen moet de 
verplichting berusten de lidstaten in kennis 
te stellen van dergelijke gegevens en 
informatie.

biobrandstoffen, kolen en kooldioxide. Op 
de betrokken ondernemingen moet de 
verplichting berusten de lidstaat of, 
wanneer het grensoverschrijdende 
netwerken betreft, de lidstaten in kennis te 
stellen van dergelijke gegevens en 
informatie, die noodzakelijk zijn om 
toezicht te houden op de uitvoering van de 
aangekondigde projecten.

Or. pl

Motivering

Waarom worden gas en olie vermeld en blijft een belangrijke primaire energiebron als kolen 
buiten beschouwing? Ook moet toezicht worden gehouden op de uitvoering van de 
aangekondigde projecten, vooral wanneer vertraging optreedt. Pas dan kan transparantie 
worden gegarandeerd.

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde onevenredige 
administratieve belasting te voorkomen en 
de kosten voor de lidstaten en 
ontnemingen, voornamelijk die uit het 
midden- en kleinbedrijf, te minimaliseren, 
moet deze verordening de mogelijkheid 
bieden de lidstaten en ondernemingen vrij 
te stellen van bedoelde 
rapporteringsverplichting wanneer de 
Commissie gelijkwaardige informatie 
ontvangt op grond van energiespecifieke 
door instellingen van de Europese Unie 
vastgestelde wetgeving die tot doel heeft 
concurrerende Europese energiemarkten tot 
stand te brengen en de duurzaamheid van 
het Europese energiesysteem en de 
continuïteit van de energievoorziening van 
de Europese Gemeenschap te waarborgen.

(12) Teneinde onevenredige 
administratieve belasting te voorkomen en 
de kosten voor de lidstaten en 
ondernemingen, voornamelijk die uit het 
midden- en kleinbedrijf, te minimaliseren, 
moet deze verordening de mogelijkheid 
bieden de lidstaten en ondernemingen vrij 
te stellen van bedoelde 
rapporteringsverplichting wanneer de 
Commissie gelijkwaardige informatie 
ontvangt op grond van energiespecifieke 
door instellingen van de Europese Unie 
vastgestelde wetgeving die tot doel heeft 
concurrerende Europese energiemarkten tot 
stand te brengen en de duurzaamheid van 
het Europese energiesysteem en de 
continuïteit van de energievoorziening van 
de Europese Gemeenschap te waarborgen.
Daarom moet worden voorkomen dat de 
rapporteringsverplichtingen die zijn 
vastgelegd in het kader van het derde 
liberaliseringspakket inzake energie 
(Richtlijn 2009/72/EG, Richtlijn 
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2009/73/EG, Verordening (EG) nr. 
713/2009, Verordening (EG) nr. 714/2009 
en Verordening (EG) nr. 715/2009), 
elkaar overlappen.

Or. en

Amendement 43
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten, de door hen 
gedelegeerde entiteiten of, wanneer 
passend, de bevoegde instanties die belast 
zijn met de sectorspecifieke 
investeringsplannen voor de energiesector 
in de EU, waarborgen de kwaliteit, 
relevantie, nauwkeurigheid, duidelijkheid, 
tijdschema's en samenhang van de 
gegevens en informatie die zij de 
Commissie toezenden, en garanderen 
daarbij dat commercieel gevoelige 
gegevens of informatie vertrouwelijk 
blijven.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor consistentie met artikel 6 moet een overweging worden toegevoegd op grond 
waarvan de lidstaten, de entiteit die zij delegeren of, wanneer passend, de instanties die belast 
zijn met de sectorspecifieke investeringsplannen voor de energiesector in de EU, 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en relevantie van de verstrekte gegevens en voor de 
vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens.

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Commissie en met name de
waarnemingspost voor de energiemarkt 

(15) De Commissie en met name haar
waarnemingspost voor de energiemarkt 
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moeten op gezette tijden een 
sectoroverschrijdende analyse maken van 
de structurele ontwikkeling en 
vooruitzichten van het energiesysteem van 
de Gemeenschap alsook, waar nodig, een 
meer gerichte analyse maken inzake 
bepaalde aspecten van dit energiesysteem; 
deze analyse moet ertoe bijdragen dat 
eventuele tekorten qua infrastructuur en 
investeringen snel worden opgespoord
zodat het evenwicht van vraag en aanbod 
op lange termijn gewaarborgd blijft.

moeten op gezette tijden een 
sectoroverschrijdende analyse maken van 
de structurele ontwikkeling en 
vooruitzichten van het energiesysteem van 
de Gemeenschap alsook, waar nodig, een 
meer gerichte analyse maken inzake 
bepaalde aspecten van dit energiesysteem; 
deze analyse moet nationale benaderingen 
aanvullen, regionale dimensies 
ontwikkelen en bijdragen aan meer 
energievoorzieningszekerheid door 
eventuele tekorten qua infrastructuur en 
investeringen en daaraan verbonden 
risico's snel op te sporen, zodat het 
evenwicht van vraag en aanbod op lange 
termijn gewaarborgd blijft.

Or. en

Amendement 45
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Kleine en middelgrote 
ondernemingen moeten kunnen 
profiteren van de monitoring van en 
rapportering over energie-
investeringsprojecten voorzover de in het 
kader van deze verordening verzamelde 
gegevens beschikbaar gesteld worden aan 
het publiek en op lange termijn bijdragen 
aan nieuwe en beter gecoördineerde 
investeringstrends.

Or. en
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Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Commissie kan worden bijgestaan 
door deskundigen van de lidstaten of 
andere vakbekwame deskundigen met het 
oog op de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke inzichten en de 
bevordering van de transparantie met 
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen, 
wat in het bijzonder belangrijk is voor 
nieuwe marktdeelnemers.

(16) De Commissie kan worden bijgestaan 
door deskundigen van de lidstaten of 
andere vakbekwame deskundigen met het 
oog op de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke inzichten in mogelijke 
tekorten qua infrastructuur en daaraan 
verbonden risico's, en de bevordering van 
de transparantie met betrekking tot 
toekomstige ontwikkelingen, wat in het 
bijzonder belangrijk is voor nieuwe 
marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 47
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Gezien het kader voor geregelde 
rapportering inzake investeringsprojecten 
moet de Commissie de lidstaten een 
beoordeling doen toekomen van de 
maatregelen ter vermindering van het 
risico op te lage investeringen of 
inadequate investeringen.

Or. en

Amendement 48
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 1. Bij deze verordening wordt een 
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gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, elektriciteit en 
biobrandstoffen, en over 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
door deze sectoren geproduceerde 
kooldioxide.

gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, gas, kolen, hernieuwbare 
brandstoffen voor het vervoer, 
verwarming en koeling, met inbegrip van 
stadsverwarming en -koeling, elektriciteit 
en energiedragers, in het bijzonder 
waterstof, en energieopslag, en over 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
afvang, het vervoer en de opslag van 
kooldioxide, en nucleaire installaties 
anders dan kerncentrales.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking en uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
verordening, zodat alle energiebronnen en de totale infrastructuur voor de verschillende soorten 
energiebronnen onder de verordening komen te vallen.

Amendement 49
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, elektriciteit en 
biobrandstoffen, en over 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
door deze sectoren geproduceerde
kooldioxide.

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over details van 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, kolen, biobrandstoffen 
en kernbrandstof, alsmede in de 
elektriciteitssector die op deze 
energiebronnen steunt, en over 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
afgevangen en verbruikte kooldioxide die
bij elke geproduceerde energie-eenheid 
ontstaat.

Or. pl
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Motivering

In de oorspronkelijke tekst wordt biobrandstof genoemd, terwijl voorbijgegaan wordt aan 
energiebronnen als kolen en kernenergie.

Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, elektriciteit en 
biobrandstoffen, en over 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
door deze sectoren geproduceerde 
kooldioxide.

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, elektriciteit en 
biobrandstoffen, die zowel op het 
grondgebied van de Europese Unie als 
door Europese ondernemingen in derde 
landen worden gerealiseerd, en over 
investeringsprojecten met betrekking tot de 
door deze sectoren geproduceerde 
kooldioxide.

Or. ro

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 51
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, elektriciteit en 
biobrandstoffen, en over 

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de aanmelding aan de Commissie van 
gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, elektriciteit en 
biobrandstoffen, en over 
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investeringsprojecten met betrekking tot de 
door deze sectoren geproduceerde 
kooldioxide.

investeringsprojecten met betrekking tot de 
afvang en opslag van de door deze 
sectoren geproduceerde kooldioxide.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 52
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
de in de bijlage genoemde types 
investeringsprojecten waarvan de 
uitvoering is gestart, of naar planning 
binnen een termijn van vijf jaar zal worden 
gestart, en op investeringsprojecten voor 
het uit bedrijf nemen van energie-
infrastructuur binnen een termijn van drie 
jaar.

2. Deze verordening is van toepassing op 
de in de bijlage genoemde types 
investeringsprojecten waarvan de 
uitvoering is gestart, of naar planning 
binnen een termijn van tien jaar zal 
worden gestart, en op investeringsprojecten 
voor het uit bedrijf nemen van energie-
infrastructuur binnen een termijn van vijf
jaar.

Or. en

Motivering

Om de relevante studies te kunnen verrichten en scenario's te kunnen uitwerken is het van belang 
het toepassingsgebied van de verordening uit te breiden, zodat ook langetermijnprojecten onder 
de verordening komen te vallen.

Amendement 53
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
de in de bijlage genoemde types 
investeringsprojecten waarvan de 
uitvoering is gestart, of naar planning 
binnen een termijn van vijf jaar zal worden 

2. Deze verordening is van toepassing op 
de in de bijlage genoemde types 
investeringsprojecten waarvan de 
uitvoering is gestart, of naar planning 
binnen een termijn van vijf jaar zal worden 
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gestart, en op investeringsprojecten voor 
het uit bedrijf nemen van energie-
infrastructuur binnen een termijn van drie 
jaar.

gestart, en op investeringsprojecten voor 
het uit bedrijf nemen van energie-
infrastructuur binnen een termijn van vijf
jaar.

Or. pl

Motivering

Informatie over de volledige infrastructuur of een deel daarvan die binnen vijf jaar buiten 
werking wordt gesteld, biedt meer planningszekerheid dan informatie die alleen betrekking heeft 
op de aanvankelijk voorgestelde drie jaar.

Amendement 54
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Voorstel van de Commissie Amendement

(1) "infrastructuur", elk soort installatie die 
of onderdeel van een installatie dat verband 
houdt met de productie, het vervoer en de 
opslag van energie of kooldioxide;

(1) "infrastructuur", elk soort installatie die 
of onderdeel van een installatie dat verband 
houdt met de productie, het vervoer en de 
opslag van energie en de bijbehorende 
energiebronnen, of kooldioxide;

Or. pl

Motivering

Energie kan in de fysieke zin van het woord worden opgeslagen, namelijk als warmte en 
elektriciteit, of als potentiële energie (bijvoorbeeld water), maar ook chemisch, via de in de 
energiebronnen voorkomende stoffen, zoals koolwaterstof, kolen, waterstof en andere. 

Amendement 55
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 - letter c

Voorstel van de Commissie Amendement

c) bestaande infrastructuur buiten bedrijf te 
stellen;

c) de volledige bestaande infrastructuur of 
een deel daarvan tijdelijk of definitief 
buiten bedrijf te stellen;

Or. pl
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Motivering

Buitenbedrijfstelling van infrastructuur kan definitief of tijdelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege 
onderhoud of zelfs vanwege opzettelijke onderbreking van de activiteiten.

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 - letter c bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c bis) Modernisering en 
beschikbaarstelling van vervoersystemen 
voor aardgas en aardolie, invoering van 
systemen voor beheer en onmiddellijke 
verwerking van gegevens, en invoering en 
toepassing van systemen ter verbetering 
van de continuïteit van de 
aardgasvoorziening,

Or. ro

Motivering

Het is van belang dat de modernisering en beschikbaarstelling van vervoersystemen voor 
aardgas en aardolie, de invoering van systemen voor beheer en onmiddellijke verwerking van 
gegevens en systemen voor verbetering van de continuïteit van de aardgasvoorziening in de 
definitie van 'investeringsprojecten' worden opgenomen. 

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 - letter c ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c ter) de ontwikkeling van nieuwe 
interconnectoren voor 
energietransmissiesystemen tussen de 
Europese Unie en haar buurlanden,

Or. ro

Motivering

Het is belangrijk dat ook de interconnectoren voor energietransmissiesystemen tussen de EU en 
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haar buurlanden in de definitie worden opgenomen.

Amendement 58
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "geplande investeringsprojecten", 
investeringsprojecten voordat de bouw van 
start gaat en kapitaalkosten worden 
gemaakt of voordat de 
buitenbedrijfstelling effectief aan de gang 
is, inclusief investeringsprojecten 
waarvan de voornaamste kenmerken 
(locatie, aannemer, onderneming, 
technische kenmerken, enz.) in een later 
stadium geheel of gedeeltelijk kunnen 
worden herzien of definitief vergund;

(3) "geplande investeringsprojecten": 
investeringsprojecten die zijn goedgekeurd 
en waarvoor alle vereiste vergunningen 
zijn verleend;

Or. en

Motivering

Sommige projecten blijven mogelijk in de eerste planningsfase steken en/of ondervinden in een 
later stadium problemen met de benodigde vergunningen, waardoor de investering uiteindelijk 
uitblijft. Daarom neemt de Commissie alleen projecten in overweging die zijn goedgekeurd en 
waarvoor alle vereiste vergunningen zijn verleend.

Amendement 59
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3

Voorstel van de Commissie Amendement

(3) "geplande investeringsprojecten", 
investeringsprojecten voordat de bouw van 
start gaat en kapitaalkosten worden 
gemaakt of voordat de buitenbedrijfstelling 
effectief aan de gang is, inclusief 
investeringsprojecten waarvan de 
voornaamste kenmerken (locatie, 
aannemer, onderneming, technische 
kenmerken, enz.) in een later stadium 
geheel of gedeeltelijk kunnen worden 

(3) "geplande investeringsprojecten", 
investeringsprojecten voordat de bouw van 
start gaat en kapitaalkosten worden 
gemaakt of voordat de buitenbedrijfstelling 
effectief aan de gang is, inclusief 
investeringsprojecten waarvan de 
voornaamste kenmerken (locatie, 
aannemer, onderneming, geselecteerde
basale technische en bedrijfskenmerken, 
tenzij deze als commercieel geheim 
worden beschouwd, enz.) in een later 
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herzien of definitief vergund; stadium geheel of gedeeltelijk kunnen 
worden herzien of definitief vergund;

Or. pl

Motivering

Doorgaans worden bedrijfskenmerken niet als commercieel geheim beschouwd. Slechts enkele 
geselecteerde technische kenmerken zijn commerciële geheimen.

Amendement 60
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "productie", de opwekking van 
elektriciteit en de verwerking van 
brandstoffen, inclusief biobrandstoffen;

(6) "productie", de productie van aardolie, 
gas en kolen, of de opwekking van 
elektriciteit, inclusief 
warmtekrachtkoppeling, of de productie 
van warmte, met inbegrip van verwarming 
en koeling, of de verwerking van 
brandstoffen, inclusief biobrandstoffen;

Or. en

Motivering

De definitie moet het toepassingsgebied van de verordening weergeven en stroken met het 
gebruik van de term in de bijlage. Daarom is precisering nodig.

Amendement 61
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(6 bis) "energiesysteem", een gesloten 
systeem voor de energieproductie en voor 
de transmissie, de distributie en het 
gebruik van energie in een lidstaat of in 
een regio.

Or. pl
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Motivering

Het betreft hier een gesloten energiesysteem in een lidstaat, waarbij grensoverschrijdend 
vervoer van energie niet mogelijk is.

Amendement 62
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "afvang", het proces waarbij door 
industriële installaties uitgestoten 
kooldioxide wordt opgevangen met het 
oog op opslag;

Or. en

Motivering

De definitie moet in overeenstemming zijn met Richtlijn 2009/31/EG van 23 april 2009.

Amendement 63
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7

Voorstel van de Commissie Amendement

(7) "vervoer", de transmissie van 
energiebronnen of -producten of 
kooldioxide, via een netwerk, meer in het 
bijzonder: 

(7) "vervoer", de transmissie van 
elektriciteit en gas of vloeibare 
brandstoffen of kooldioxide, via een 
netwerk, meer in het bijzonder:

a) via pijpleidingen die niet behoren tot het 
upstream-pijpleidingsnet en die geen 
onderdeel vormen van het pijpleidingsnet 
dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de 
context van lokale distributie;

a) via pijpleidingen die niet behoren tot het 
upstream-pijpleidingsnet en die geen 
onderdeel vormen van het pijpleidingsnet 
dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de 
context van lokale distributie;

b) via hoogspanningsleidingen en met 
dergelijke leidingen verbonden systemen, 
die geen systemen zijn die hoofdzakelijk 
worden gebruikt in de context van de 
lokale distributie;

b) via hoogspanningsleidingen en met 
dergelijke leidingen verbonden systemen, 
die geen systemen zijn die hoofdzakelijk 
worden gebruikt in de context van de 
lokale distributie;

Or. pl
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Motivering

Het vervoer betreft niet alleen energiebronnen als gas en vloeibare of zelfs vaste brandstoffen, 
maar ook elektriciteit. 

Amendement 64
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 - letter b bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

b bis) "interconnector", een 
grensoverschrijdend en 
systeemoverkoepelend verbindingspunt 
tussen energietransmissienetten of 
leidingen voor het vervoer van gasvormige 
of vloeibare koolwaterstoffen en 
producten afkomstig uit het ontgassen, 
vergassen of vloeibaar maken van kolen, 
waarbij het gebruik van keerstromen 
mogelijk is;

Or. pl

Motivering

De term 'interconnector' heeft betrekking op installaties met een koppelingsfunctie, die derhalve 
bijdragen aan de ontsluiting van tot op heden gesloten energiesystemen.

Amendement 65
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) via stadsverwarmings- en 
stadskoelingsleidingen;

Or. en

Motivering

In het voorstel voor een verordening ontbreken stadsverwarming en -koeling bij de omschrijving 
van het begrip "vervoer". Hoewel netwerken voor stadsverwarming en -koeling lokaal begrensd 
zijn, moeten investeringen in stadsverwarming en -koeling worden genoemd, aangezien de 
voordelen die deze netwerken opleveren de hele EU ten goede komen in de vorm van meer 
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voorzieningszekerheid, meer energie-efficiëntie en een geringere uitstoot. Voorts staan de hoge 
investeringskosten de uitbreiding van stadsverwarming en -koeling in Europa in de weg, hoewel 
de infrastructuurkosten dankzij de terugwinning van warmte even hoog zijn als de dan 
wegvallende kosten voor brandstoffen.

Amendement 66
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 8 - letter a bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

a bis) "opslaglocatie", een systeem van 
gesloten opslagtanks of een bepaalde 
geologische structuur die een afgesloten 
opslagruimte vormt;

Or. pl

Motivering

Opslagruimtes zijn ook materiële onderdelen van de infrastructuur.

Amendement 67
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 8

Voorstel van de Commissie Amendement

(8) "opslag", het tijdelijk of permanent in 
bewaring houden van energiebronnen of 
kooldioxide in boven- of ondergrondse 
faciliteiten of geologische bergingslocaties;

(b) "opslag", het tijdelijk of permanent in 
bewaring houden van thermische energie, 
elektriciteit of de bijbehorende 
energiebronnen, alsmede kooldioxide, in 
boven- of ondergrondse faciliteiten of 
geologische bergingslocaties;

Or. pl

Motivering

De functie van opslag, te weten de opslag van energie of van energiebronnen, wordt duidelijker 
door deze term opnieuw te definiëren.
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Amendement 68
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "opslag", het tijdelijk of permanent in 
bewaring houden van energiebronnen of 
kooldioxide in boven- of ondergrondse 
faciliteiten of geologische bergingslocaties;

(8) "opslag", het tijdelijk of permanent in 
bewaring houden van energiebronnen in 
boven- of ondergrondse faciliteiten of 
geologische bergingslocaties of 
permanente en milieuvriendelijke 
insluiting van kooldioxide in 
ondergrondse geologische formaties;

Or. en

Motivering

De definitie van 'opslag van kooldioxide' moet stroken met Richtlijn 2009/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, en met de 
Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en 
Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad;

Amendement 69
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 10 - letter a

Voorstel van de Commissie Amendement

a) primaire energiebronnen, zoals aardolie, 
aardgas of kolen, of getransformeerde 
energiebronnen, zoals elektriciteit;

a) primaire energiebronnen, zoals aardolie, 
aardgas, kolen of kernbrandstoffen, of 
getransformeerde energiebronnen, zoals 
elektriciteit;

Or. pl

Motivering

Kernbrandstoffen zijn eveneens primaire energiebronnen.
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Amendement 70
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 10 - letter b

Voorstel van de Commissie Amendement

b) hernieuwbare energiebronnen, zoals 
waterkracht, biomassa, windenergie, 
zonne-energie, getijde-energie en 
geothermische energie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pl

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 71
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "kerninstallatie":
a) een verrijkingsinstallatie, een 
installatie voor de fabricage van 
kernsplijtstof, een kerncentrale, een 
opwerkingsfaciliteit, een 
onderzoeksreactor, faciliteiten voor de 
opslag van bestraalde splijtstof, alsmede
b) opslaginstallaties voor radioactief afval 
die zich op dezelfde locatie bevinden van 
en rechtstreeks in verband staan met de 
onder (a) genoemde kerninstallaties.

Or. en

Motivering

De verordening moet van toepassing zijn op de gehele infrastructuur voor de kernenergie. De 
definitie is overgenomen uit Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad en komt overeen met de 
tekst van artikel 3, lid 1.
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Amendement 72
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "samengevoegde gegevens": 
gegevens die op nationaal of regionaal 
niveau zijn samengevoegd. Wanneer bij 
samenvoeging op nationaal niveau 
commercieel gevoelige informatie van een 
individuele onderneming zou worden 
prijsgegeven, kunnen gegevens op 
regionaal niveau worden samengevoegd. 
De Commissie stelt het passende regionale 
niveau vast op grond van een gezamenlijk 
voorstel van de betrokken lidstaten of hun 
gedelegeerde entiteiten;

Or. en

Motivering

Samenvoeging op nationaal niveau is in sommige lidstaten ontoereikend, aangezien daar slechts 
één onderneming onder deze verordening zou vallen. Daarom moet de verordening de 
mogelijkheid bieden ook op regionaal niveau gegevens samen te voegen. Om te voorkomen dat 
de onderneming beslist over het regionale niveau waarop de gegevens moeten worden 
samengevoegd, stelt de Commissie het passende regionale niveau vast op grond van een 
gezamenlijk voorstel van de betrokken lidstaten of hun gedelegeerde entiteiten.

Amendement 73
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) "specifieke instantie": een 
instantie die op grond van specifieke EU-
wetgeving voor de energiesector is belast 
met de voorbereiding en aanneming van 
meerjarenontwikkelings- en 
investeringsplannen voor energie-
infrastructuurnetwerken op 
Gemeenschapsniveau, zoals het Europees 
netwerk van 
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transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit overeenkomstig artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit1, en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten2.
__________
1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 15.
2 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 36.

Or. en

Motivering

In het voorstel voor een verordening wordt meerdere malen verwezen naar zulke specifieke 
instanties (zie bijvoorbeeld artikel 3, lid 2). Het moet duidelijk worden gemaakt dat dit artikel 
specifiek verwijst naar de instanties van transmissiesysteembeheerders, waarin wordt voorzien 
in het kader van het in voorjaar/zomer 2009 aangenomen derde liberaliseringspakket inzake 
energie. Daarom moeten de Europese netwerken van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en gas explicieter in de verordening worden genoemd. Dit kan het best en 
gemakkelijkst in de definities, waar het begrip meteen voor de hele verordening kan worden 
verduidelijkt.

Amendement 74
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) "stadsverwarming" of 
"stadskoeling": de distributie van 
thermische energie in de vorm van stoom, 
warm water of gekoelde vloeistoffen 
vanuit een centrale productie-installatie 
via een netwerk dat verbonden is met 
meerdere gebouwen of locaties, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen;
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Or. en

Motivering

In de verordening moet de productie van stadsverwarming, de warmtekrachtkoppeling en de 
stadsverwarming en -koeling specifiek worden genoemd. De meeste vormen van 
elektriciteitsproductie zijn het efficiëntst wanneer ze warmte of warmte en stroom leveren. De 
definitie is letterlijk overgenomen uit artikel 2, letter g) van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement 75
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel bij 
gegevensverzameling en rapportering 
verzamelen de lidstaten of de door hen met 
die taak belaste entiteiten met ingang van 
2010 en vervolgens om de twee jaar alle in 
deze verordening gespecificeerde gegevens 
en informatie.

1. Met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel bij 
gegevensverzameling en rapportering
verzamelen de lidstaten of de door hen met 
die taak belaste entiteiten met ingang van 
2011 en vervolgens om de twee jaar alle in 
deze verordening gespecificeerde gegevens 
en informatie.

Or. en

Motivering

Aangezien de verordening pas in 2010 wordt aangenomen is het niet realistisch om rapportering 
al vanaf 2010 verplicht te stellen. Wat betreft de rapportering door de specifieke instanties 
overeenkomstig lid 2, letter b, is het onmogelijk dat de tienjarennetontwikkelingsplannen op 
Gemeenschapsniveau, die moeten worden goedgekeurd door de Europese netwerken van 
transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas, al in 2010 beschikbaar zijn. De 
respectieve verordeningen zullen immers pas vanaf 3 maart 2011 van toepassing zijn.

Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel bij 
gegevensverzameling en rapportering 

1. Met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel bij 
gegevensverzameling en rapportering 
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verzamelen de lidstaten of de door hen met 
die taak belaste entiteiten met ingang van 
2010 en vervolgens om de twee jaar alle in 
deze verordening gespecificeerde gegevens 
en informatie. 

verzamelen de lidstaten of de door hen met 
die taak belaste entiteiten met ingang van 
2011 en vervolgens om de twee jaar alle in 
deze verordening gespecificeerde gegevens 
en informatie. 

Or. ro

Motivering

Doel van dit amendement is voldoende tijd beschikbaar te stellen voor goedkeuring en 
openbaarmaking, en voor vaststelling van maatregelen op nationaal niveau die 
overeenstemming met de bepalingen van deze verordening moeten waarborgen.

Amendement 77
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij stellen de Commissie in 2010, het 
eerste rapporteringsjaar, en vervolgens om 
de twee jaar in kennis van de 
samengevoegde gegevens en van de 
relevante projectinformatie.

Zij stellen de Commissie in 2011, het 
eerste rapporteringsjaar, en vervolgens om 
de twee jaar in kennis van de 
samengevoegde gegevens en van de 
relevante projectinformatie.

Or. en

Motivering

Aangezien de verordening pas in 2010 wordt aangenomen is het niet realistisch om rapportering 
al vanaf 2010 verplicht te stellen. Wat betreft de rapportering door de specifieke instanties 
overeenkomstig lid 2, letter b, is het onmogelijk dat de tienjarennetontwikkelingsplannen op 
Gemeenschapsniveau, die moeten worden goedgekeurd door de Europese netwerken van 
transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas, al in 2010 beschikbaar zijn. De 
respectieve verordeningen zullen immers pas vanaf 3 maart 2011 van toepassing zijn.

Amendement 78
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - alinea 2

Voorstel van de Commissie Amendement

Zij stellen de Commissie in 2010, het 
eerste rapporteringsjaar, en vervolgens om 
de twee jaar in kennis van de 

Zij stellen de Commissie in 2011, het 
eerste rapporteringsjaar, en vervolgens om 
de twee jaar in kennis van de 
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samengevoegde gegevens en van de 
relevante projectinformatie. 

samengevoegde gegevens en van de 
relevante projectinformatie. 

Or. ro

Motivering

Gezien de inspanningen waarmee gegevensverzameling en rapportering gepaard gaan en het feit 
dat de gegevens vanaf 2010 worden verzameld, is het belangrijk dat de Commissie pas in kennis 
wordt gesteld nadat voldoende tijd is gegeven voor uitvoering van de in lid 1 genoemde taken. 
Daarom lijkt 2011 als uiterste termijn voor een eerste rapportering redelijk.

Amendement 79
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten vermijden dubbel werk bij 
de gegevensverzameling en minimaliseren 
de kosten voor ondernemingen.

2. De lidstaten vermijden dubbel werk bij 
de gegevensverzameling, die krachtens de 
huidige EU-wetgeving reeds verplicht is,
en minimaliseren de kosten voor 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is het vermijden van dubbele rapportering en onnodige 
administratieve belasting.

Amendement 80
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 - letter a

Voorstel van de Commissie Amendement

a) de geplande of momenteel in opbouw 
zijnde capaciteit;

a) de geplande of momenteel in opbouw 
zijnde capaciteit met betrekking tot de 
productie, het vervoer of de opslag,
waarbij wordt aangegeven welke 
capaciteiten zich in de planningsfase 
bevinden en welke reeds in opbouw zijn;

Or. pl
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Motivering

Om de voorzieningszekerheid te kunnen beoordelen is het van belang onderscheid te maken 
tussen investeringsprojecten die als "zeker" kunnen worden beschouwd en die binnen korte 
termijn kunnen bijdragen aan verbetering van de voorzieningszekerheid, en projecten die zich 
nog in de planningsfase bevinden. Bij de productie kan deze onzekerheid mogelijk worden 
teruggevoerd op het besluitvormingsproces en bij het vervoer kunnen gecompliceerde 
procedures voor het verkrijgen van vergunningen de reden zijn.

Amendement 81
Yannick Jadot

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) details over de financiering, in het 
bijzonder de geraamde bedragen en de 
financieringsbronnen, inclusief het 
aandeel overheidsfinanciering in de 
investeringsprojecten;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat gegevens over de verwachte financieringsbronnen van de energie-
infrastructuur worden verstrekt, in het bijzonder gegevens over de bedragen en het 
financieringsaandeel van de EU en de lidstaten in de projecten, zodat kostenramingen kunnen 
worden gemaakt en overheidsfinanciering doelbewust kan worden ingezet.

Amendement 82
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de data waarop de vereiste 
bouwvergunningen zijn verstrekt;

Or. en

Motivering

Zoals het Economisch en Sociaal Comité heeft voorgesteld in advies TEN/411, moet in het kader 
van deze verordening tevens worden onderzocht in hoeverre de voortgang van de aangemelde 
projecten strookt met het tijdschema.
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Amendement 83
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 - letter e

Voorstel van de Commissie Amendement

e) de technologieën die van belang zijn 
voor het veiligstellen van de 
energievoorziening, zoals keerstromen, 
brandstofswitchingscapaciteit of andere 
relevante uitrusting;

e) de technologieën die van belang zijn 
voor het veiligstellen van de 
energievoorziening, zoals 
systeemoverkoepelende keerstromen, 
brandstofswitchingscapaciteit of andere 
relevante uitrusting;

Or. pl

Motivering

Het vervoer betreft de hele EU.

Amendement 84
Corinne Lepage

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

Voorstel van de Commissie Amendement

f bis) de tijdspanne waarin de 
infrastructuur niet beschikbaar is 
vanwege modernisering.

Or. fr

Motivering

Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat bij modernisering wordt gemeld hoe lang een 
installatie niet beschikbaar is en welke gevolgen dit heeft. 
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Amendement 85
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 - alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

3. In elke kennisgeving overeenkomstig 
artikel 3 wordt ook het volume van de 
geïnstalleerde capaciteit aan het begin van 
het betrokken rapporteringsjaar vermeld. 

3. In elke kennisgeving overeenkomstig 
artikel 3 wordt ook het volume van de 
geïnstalleerde productie-, vervoers- en 
opslagcapaciteit aan het begin van het 
betrokken rapporteringsjaar vermeld.

Or. pl

Motivering

Doel is precisering van de tekst.

Amendement 86
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke kennisgeving overeenkomstig 
artikel 3 wordt ook het volume van de 
geïnstalleerde capaciteit aan het begin van 
het betrokken rapporteringsjaar vermeld.

3. In elke kennisgeving overeenkomstig 
artikel 3 wordt ook het volume van de 
geïnstalleerde en beschikbare capaciteit 
aan het begin van het betrokken 
rapporteringsjaar vermeld.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 87
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 - alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten, de door hen gedelegeerde 
entiteiten of, wanneer passend, de 
bevoegde instanties die belast zijn met de 

1. De lidstaten, de door hen gedelegeerde 
entiteiten of, wanneer passend, de 
bevoegde instanties die belast zijn met de 
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sectorspecifieke investeringsplannen voor 
de energiesector in de EU, waarborgen de 
kwaliteit, relevantie, nauwkeurigheid, 
duidelijkheid, tijdschema's en samenhang 
van de gegevens en informatie die zij de 
Commissie toezenden.

sectorspecifieke investeringsplannen voor 
de energiesector in de EU, waarborgen de 
kwaliteit, relevantie, nauwkeurigheid, 
duidelijkheid, tijdschema's en samenhang 
van de gegevens en informatie die zij de 
Commissie toezenden en zorgen ervoor 
dat de investeringen in de energie-
infrastructuur volledig aansluiten bij de 
nationale doelstellingen met betrekking 
tot energie uit duurzame hernieuwbare 
energiebronnen en de nationale 
actieplannen voor hernieuwbare energie.

Or. en

Motivering

De gegevens die overeenkomstig deze verordening worden verstrekt dienen in combinatie met en 
ter aanvulling van de in het kader van de nationale actieplannen voor hernieuwbare energie 
verzamelde gegevens te worden gebruikt, en dienen hiermee volledig compatibel te zijn, ten 
einde de EU-doelstelling voor hernieuwbare energie te bereiken. Zie ook amendement op artikel 
10, lid 1.

Amendement 88
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 - alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

1. De lidstaten, de door hen gedelegeerde 
entiteiten of, wanneer passend, de 
bevoegde instanties die belast zijn met de 
sectorspecifieke investeringsplannen voor 
de energiesector in de EU, waarborgen de 
kwaliteit, relevantie, nauwkeurigheid, 
duidelijkheid, tijdschema's en samenhang 
van de gegevens en informatie die zij de 
Commissie toezenden.

1. De lidstaten, de door hen gedelegeerde 
entiteiten of, wanneer passend, de 
bevoegde specifieke instanties die belast 
zijn met de sectorspecifieke 
investeringsplannen voor de energiesector 
in de EU, waarborgen de kwaliteit, 
relevantie, nauwkeurigheid, duidelijkheid, 
tijdschema's en samenhang van de 
gegevens en informatie die zij de 
Commissie toezenden.

Or. en

Motivering

Dit is de consequentie van de nieuwe definitie in artikel 2, lid 10 bis, waarin wordt verduidelijkt 
dat ENTSO-E en ENTSO-G zulke "specifieke" organen zijn.
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Amendement 89
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 - alinea 2

Voorstel van de Commissie Amendement

In het geval van instanties die belast zijn 
met de sectorspecifieke 
investeringsplannen voor de energiesector 
in de EU, worden bij de toegezonden 
gegevens en informatie de nodige 
opmerkingen van de lidstaten gevoegd 
inzake de kwaliteit van de verzamelde 
gegevens en informatie.

In het geval van instanties die belast zijn 
met de sectorspecifieke 
investeringsplannen voor de energiesector 
in de EU, worden bij de toegezonden 
gegevens en informatie de nodige 
opmerkingen van de lidstaten gevoegd 
inzake de kwaliteit en relevantie van de 
verzamelde gegevens en informatie.

Or. en

Motivering

De lidstaten, de door hen gedelegeerde entiteiten of, wanneer passend, de bevoegde instanties 
die belast zijn met de sectorspecifieke investeringsplannen voor de energiesector in de EU, 
moeten niet alleen de kwaliteit, maar ook de relevantie van de gegevens waarborgen. 

Amendement 90
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 - alinea 2

Voorstel van de Commissie Amendement

In het geval van instanties die belast zijn 
met de sectorspecifieke 
investeringsplannen voor de energiesector 
in de EU, worden bij de toegezonden 
gegevens en informatie de nodige 
opmerkingen van de lidstaten gevoegd 
inzake de kwaliteit van de verzamelde 
gegevens en informatie.

In het geval van specifieke instanties die 
belast zijn met de sectorspecifieke 
investeringsplannen voor de energiesector 
in de EU, worden bij de toegezonden 
gegevens en informatie de nodige 
opmerkingen van de lidstaten gevoegd 
inzake de kwaliteit van de verzamelde 
gegevens en informatie.

Or. en

Motivering

Dit is de consequentie van de nieuwe definitie in artikel 2, lid 10 bis, waarin wordt verduidelijkt 
dat ENTSO-E en ENTSO-G zulke "specifieke" organen zijn.
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Amendement 91
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De Commissie kan de overeenkomstig 
deze verordening toegezonden gegevens en 
informatie bekend maken, met name in de 
context van de in artikel 10, lid 3, bedoelde 
analyses, op voorwaarde dat de gegevens 
en informatie in geïntegreerde vorm 
worden gepubliceerd en dat geen 
specifieke gegevens over afzonderlijke 
ondernemingen bekend worden gemaakt.

2. De Commissie maakt de 
overeenkomstig deze verordening 
toegezonden gegevens en informatie 
bekend, met name in de context van de in 
artikel 10, lid 3, bedoelde analyses. De 
Commissie verleent bovendien toegang tot 
milieu-informatie overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
september 2006 betreffende de toepassing 
van de bepalingen van het Verdrag van 
Aarhus betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen.

De lidstaten of hun gedelegeerde entiteiten 
bewaren de vertrouwelijkheid van
commercieel gevoelige gegevens of 
informatie.

De lidstaten of hun gedelegeerde entiteiten 
bewaren de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige gegevens of 
informatie overeenkomstig de bepalingen 
van Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 
2008 over de toegang van het publiek tot 
informatie over het milieu.
___________
1 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.
2 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de bepalingen van de verordening toe te snijden op het verdrag 
van Aarhus en de wettelijke bepalingen ter omzetting hiervan op het niveau van de EG en de 
lidstaten, met name de Aarhus-verordening en de richtlijn over toegang van het publiek tot 
milieu-informatie. 



AM\798540NL.doc 39/60 PE430.916v01-00

NL

Amendement 92
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 - alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De Commissie kan de overeenkomstig 
deze verordening toegezonden gegevens en 
informatie bekend maken, met name in de 
context van de in artikel 10, lid 3, bedoelde 
analyses, op voorwaarde dat de gegevens 
en informatie in geïntegreerde vorm 
worden gepubliceerd en dat geen 
specifieke gegevens over afzonderlijke 
ondernemingen bekend worden gemaakt.

2. De Commissie kan de overeenkomstig 
deze verordening toegezonden gegevens en 
informatie met instemming van de 
lidstaten bekend maken, met name in de 
context van de in artikel 10, lid 3, bedoelde 
analyses, op voorwaarde dat de gegevens 
en informatie in geïntegreerde vorm 
worden gepubliceerd en dat geen 
specifieke gegevens over afzonderlijke 
ondernemingen bekend worden gemaakt of 
kunnen worden afgeleid, met name 
wanneer in de betrokken lidstaat slechts 
één onderneming van dit type aanwezig is.

Or. pl

Motivering

Technische gegevens in geïntegreerde vorm waarborgen niet altijd dat de vertrouwelijkheid 
wordt beschermd, vooral wanneer er in een lidstaat slechts één onderneming van dit type 
aanwezig is.

Amendement 93
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 - alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De Commissie kan de overeenkomstig 
deze verordening toegezonden gegevens en 
informatie bekend maken, met name in de 
context van de in artikel 10, lid 3, bedoelde 
analyses, op voorwaarde dat de gegevens 
en informatie in geïntegreerde vorm 
worden gepubliceerd en dat geen 
specifieke gegevens over afzonderlijke 
ondernemingen bekend worden gemaakt.

2. De Commissie kan de overeenkomstig 
deze verordening toegezonden gegevens en 
informatie bekend maken, met name in de 
context van de in artikel 10, lid 3, bedoelde 
analyses, op voorwaarde dat de gegevens 
en informatie in geïntegreerde vorm 
worden gepubliceerd en dat geen 
specifieke gegevens over afzonderlijke, 
niet beursgenoteerde en zich niet 
voornamelijk in handen van de overheid 
bevindende ondernemingen en over 
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natuurlijke personen bekend worden 
gemaakt.

Or. fr

Motivering

Bij beursgenoteerde of zich voornamelijk in handen van de overheid bevindende ondernemingen 
worden deze gegevens gepubliceerd en behoeven zij geen vertrouwelijke behandeling. Dit 
amendement heeft tot doel meer transparantie voor alle betrokkenen te bewerkstelligen.

Amendement 94
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 - alinea 1

Voorstel van de Commissie Amendement

2. De Commissie kan de overeenkomstig 
deze verordening toegezonden gegevens en 
informatie bekend maken, met name in de 
context van de in artikel 10, lid 3, bedoelde 
analyses, op voorwaarde dat de gegevens 
en informatie in geïntegreerde vorm 
worden gepubliceerd en dat geen 
specifieke gegevens over afzonderlijke 
ondernemingen bekend worden gemaakt.

2. De Commissie kan de overeenkomstig 
deze verordening toegezonden 
geïntegreerde gegevens en informatie 
bekend maken, met name in de context van 
de in artikel 10, lid 3, bedoelde analyses, 
op voorwaarde dat de gegevens en 
informatie in geïntegreerde vorm op 
nationaal of regionaal niveau worden 
gepubliceerd en dat geen specifieke 
gegevens over afzonderlijke 
ondernemingen bekend worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Bij de bekendmaking van geïntegreerde gegevens moeten de concurrentienadelen worden 
voorkomen die zich kunnen voordoen in kleinere landen met slechts één of een paar exploitanten. 
Een mogelijke oplossing is het op regionaal niveau versleutelen van gegevens. Dit versleutelen 
van gegevens moet bijzondere nadruk krijgen.

Amendement 95
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Voorstel van de Commissie Amendement

De Commissie is verantwoordelijk voor de De Commissie is verantwoordelijk voor de 
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ontwikkeling van, het onderdak bieden aan 
en het beheer en onderhoud van de IT-
hulpmiddelen die vereist zijn voor de 
ontvangst, opslag en verwerking van de 
aan de Commissie overeenkomstig deze 
verordening toegezonden gegevens of 
informatie.

ontwikkeling van, het onderdak bieden aan 
en het beheer en onderhoud van de IT-
hulpmiddelen voor planningdoeleinden 
die vereist zijn voor de ontvangst, opslag 
en verwerking van de aan de Commissie 
overeenkomstig deze verordening 
toegezonden gegevens of informatie over 
de energie-infrastructuur.

Or. pl

Motivering

Er moet worden aangegeven waartoe de verwerking van deze gegevens dient.

Amendement 96
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - inleidende formule

Voorstel van de Commissie Amendement

1. Op basis van de toegezonden gegevens 
en informatie en, wanneer passend, andere 
gegevensbronnen, inclusief door de 
Commissie aangekochte data, maakt de 
Commissie ten minste tweejaarlijks een 
sectoroverschrijdende analyse van de 
structurele ontwikkeling en vooruitzichten 
van het EU-energiesysteem, met name met 
het oog op:

1. Op basis van de toegezonden gegevens 
en informatie en, wanneer passend, andere 
gegevensbronnen, inclusief de nationale 
actieplannen voor hernieuwbare energie, 
en met name de gegevens betreffende 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energiebronnen die onder de in de bijlage 
genoemde capaciteitswaarden liggen, 
alsmede door de Commissie aangekochte 
data, maakt de Commissie ten minste 
tweejaarlijks een sectoroverschrijdende 
analyse van de structurele ontwikkeling en 
vooruitzichten van het EU-energiesysteem, 
met name met het oog op:

Or. en

Motivering

De Commissie dient bij de ontwikkeling van haar scenario's ook rekening te houden met de 
gedecentraliseerde opwekking van hernieuwbare energie, die weliswaar niet onder het 
toepassingsgebied van de verordening valt, maar wel in de nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie zal worden opgenomen. Mogelijke overschotten bij de energieopwekking 
moeten eveneens in aanmerking worden genomen en in de scenario's van de Commissie worden 
verwerkt. Zie ook amendement op artikel 6, lid 2.
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Amendement 97
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - letter a

Voorstel van de Commissie Amendement

a) de detectie van eventuele toekomstige 
tekorten inzake energievraag en -aanbod;

a) de detectie van eventuele toekomstige 
tekorten en overschotten inzake 
energievraag en -aanbod, inclusief de 
overschotten aan warmte uit industriële 
productie en stroomopwekking die in 
netwerken voor stadsverwarming of -
koeling worden gebruikt;

Or. en

Motivering

De Commissie dient bij de ontwikkeling van haar scenario's ook rekening te houden met de 
gedecentraliseerde opwekking van hernieuwbare energie, die weliswaar niet onder het 
toepassingsgebied van de verordening valt, maar wel in de nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie zal worden opgenomen. Mogelijke overschotten bij de energieopwekking 
moeten eveneens in aanmerking worden genomen en in de scenario's van de Commissie worden 
verwerkt. Zie ook amendement op artikel 6, lid 2.

Amendement 98
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - letter c bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c bis) de detectie van de risico's van al te 
grote afhankelijkheid van een bepaalde 
energie-infrastructuur;  

Or. fr
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Amendement 99
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) toezicht op investeringsprojecten uit 
derde landen;

Or. en

Motivering

Zie amendementen op de punten 2.1 en 3.2 van de bijlage.

Amendement 100
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - letter c ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c ter) de analyse van de ontwikkeling van 
investeringsprojecten vanaf de datum van 
afgifte van de bouwvergunningen;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat wordt nagegaan hoe een project is verlopen nadat de bouwvergunning was 
afgegeven en met name hoe lang het geduurd heeft tot de infrastructuur in gebruik kon worden 
genomen. 

Amendement 101
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - letter c ter (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c ter) de vaststelling of de lidstaten hun 
plichten op met name het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen nakomen;
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Or. fr

Amendement 102
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - letter c quater (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

c quater) de analyse van de veroudering 
van netwerken en de behoefte aan 
investeringen.

Or. fr

Amendement 103
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 - alinea 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

De Commissie waarborgt dat bij de 
uitvoering van de in lid 1 genoemde 
analyses projecten die zich in een vroege 
ontwikkelingsfase bevinden, beoordeeld 
worden aan de hand van de vraag hoe 
waarschijnlijk het is dat zij voltooid 
worden. 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de analyses geen vertekend beeld van de situatie geven. 

Amendement 104
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. Bij het maken van de in lid 1 bedoelde 
analyses kan de Commissie worden 

2. Bij het maken van de analyses 
coördineert de Commissie haar 
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bijgestaan door deskundigen uit de 
lidstaten en/of andere deskundigen met 
specifieke competenties op het relevante 
gebied.

werkzaamheden met de bevoegde 
instanties die belast zijn met de 
sectorspecifieke investeringsplannen voor 
de energiesector in de EU, en kan zij 
worden bijgestaan door deskundigen uit de 
lidstaten en/of andere deskundigen met 
specifieke competenties op het relevante 
gebied.

Or. en

Amendement 105
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Voorstel van de Commissie Amendement

2. Bij het maken van de in lid 1 bedoelde 
analyses kan de Commissie worden 
bijgestaan door deskundigen uit de 
lidstaten en/of andere deskundigen met 
specifieke competenties op het relevante 
gebied.

2. Bij het maken van de in lid 1 bedoelde 
analyses raadpleegt de Commissie het 
publiek, met inbegrip van alle relevante 
kringen en verenigingen, en kan zij 
worden bijgestaan door deskundigen uit de 
lidstaten en/of andere deskundigen met 
specifieke competenties op het relevante 
gebied.

Or. en

Motivering

Bij de ontwikkeling van scenario's voor het energiebeleid van de EU door de Commissie dient te 
worden voorzien in volledige participatie van het publiek.

Amendement 106
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. De Commissie doet de lidstaten een 
evaluatie toekomen van de maatregelen 
die nodig zijn om de risico's van 
ontoereikende of verkeerde investeringen 
te verminderen.
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaten feedback krijgen.

Amendement 107
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

3. De Commissie kan de analyses 
bespreken met de betrokken partijen. Zij 
zendt de analyses in kwestie toe aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en publiceert ze.

3. De Commissie kan de analyses 
bespreken met de betrokken partijen. Deze 
betrokken partijen staan beschreven in 
artikel 6, lid 1. Zij zendt de analyses in 
kwestie toe aan het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en publiceert ze.

Or. nl

Motivering

Indien gewenst, kan de Commissie de analyses bespreken met de betrokken partijen. De 
Nederlandse term betrokken partijen (in de Engelse vertaling: geïnteresseerde partijen) laat 
meer ruimte over voor onduidelijkheid dan de Engelse. Daarom is een verwijzing naar artikel 6, 
lid 1, waar deze partijen nader beschreven staan, gewenst.

Amendement 108
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

3 bis. Om de samenhang tussen de 
verschillende publicaties op het gebied 
van monitoring te waarborgen dient de 
Commissie rekening te houden met de 
langlopende investeringsprojecten op het 
gebied van energie-infrastructuur die 
ontwikkeld zijn door de specifieke 
instanties welke in overeenstemming met 
andere wettelijke voorschriften op dit 
gebied, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 
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714/2009, zijn ingezet.

Or. pl

Motivering

De verstrekte gegevens moeten coherent zijn.

Amendement 109
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

Ten einde de kwaliteit van de gegevens te 
verbeteren toetst de Commissie bij de 
uitvoering van de in lid 1 genoemde 
analyse zo nodig de minimumwaarden die 
in de bijlage bij deze verordening worden 
genoemd, en kan zij de lidstaten 
verzoeken de belangrijkste kenmerken 
van de geplande of in opbouw zijnde 
infrastructuur of capaciteit te beschrijven.

Or. en

Motivering

Er dient een lijst van voornaamste kenmerken van de geplande of momenteel in opbouw zijnde 
infrastructuur of capaciteit te worden opgesteld, want deze "voornaamste kenmerken" worden 
weliswaar in artikel 5, lid 1, letter b) genoemd, maar niet gedefinieerd. Opneming in de 
ontwerpverordening van de verplichting om een lijst op de stellen zou de omzetting ervan echter 
vertragen (zie ook advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité TEN/411).

Amendement 110
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 1 - nummer -1.1 (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

-1.1. Productie
– winningsinstallaties met een capaciteit 
van ten minste 20 000 barrel/dag.

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel overeenstemming met de gehele tekst van de ontwerpverordening 
te bewerkstelligen.

Amendement 111
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 1 - nummer 1.1 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Uitgezonderd zijn chemische installaties 
die geen stookolie en/of motorbrandstoffen 
produceren of deze alleen als bijproducten 
vervaardigen.

Uitgezonderd zijn chemische installaties 
die geen stookolie en/of motorbrandstoffen 
produceren of deze alleen als bijproducten 
vervaardigen (minder dan 10% van de 
jaarlijkse productie, gemeten in 
hoeveelheid).

Or. en

Motivering

Technische verduidelijking.

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 1 - nummer 1.2 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Tot deze projecten behoren eveneens 
investeringen ter modernisering en 
beschikbaarstelling van vervoersystemen 
voor aardolie, ter invoering van systemen 
voor toezending en onmiddellijke 
verwerking van gegevens en ter invoering 
en toepassing van systemen voor 
verbetering van de continuïteit van de 
voorziening met aardolieproducten.

Uitgezonderd zijn pijpleidingen voor 
militaire doeleinden en pijpleidingen 
waarmee bedrijven worden bevoorraad 
welke buiten het toepassingsgebied van 
punt 1.1 vallen.

Uitgezonderd zijn pijpleidingen voor 
militaire doeleinden en pijpleidingen 
waarmee bedrijven worden bevoorraad 
welke buiten het toepassingsgebied van 
punt 1.1 vallen.
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Or. ro

Motivering

Tot deze projecten dienen eveneens investeringen ter modernisering en beschikbaarstelling van 
vervoersystemen voor aardolie, ter invoering van systemen voor toezending en onmiddellijke 
verwerking van gegevens en systemen voor verbetering van de continuïteit van de voorziening 
met aardolieproducten te behoren.

Amendement 113
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 1.2 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Uitgezonderd zijn pijpleidingen voor 
militaire doeleinden en pijpleidingen 
waarmee bedrijven worden bevoorraad 
welke buiten het toepassingsgebied van 
punt 1.1 vallen.

Uitgezonderd zijn pijpleidingen waarmee 
bedrijven worden bevoorraad welke buiten 
het toepassingsgebied van punt 1.1 vallen.

Or. en

Motivering

Installaties voor militaire doeleinden mogen niet worden uitgesloten, aangezien hiermee al naar 
gelang van de definitie van de afzonderlijke lidstaten een groot deel van de infrastructuur zou 
worden uitgesloten. Dit amendement dient ook van toepassing te zijn als de Commissie deze 
informatie uiteindelijk vertrouwelijk behandelt.

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 1.3 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Tot deze projecten behoren ook 
investeringen ter beschikbaarstelling van 
opslaginstallaties voor aardolie en 
aardolieproducten en voor systemen voor 
toezending en onmiddellijke verwerking 
van gegevens.

Uitgezonderd zijn opslagtanks voor 
militaire doeleinden en tanks waarmee 

Uitgezonderd zijn opslagtanks voor 
militaire doeleinden en tanks waarmee 
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bedrijven worden bevoorraad welke buiten 
het toepassingsgebied van punt 1.1 vallen.

bedrijven worden bevoorraad welke buiten 
het toepassingsgebied van punt 1.1 vallen.

Or. ro

Motivering

Tot deze projecten dienen ook investeringen ter beschikbaarstelling van opslaginstallaties voor 
aardolie en aardolieproducten en voor systemen voor toezending en onmiddellijke verwerking 
van gegevens te behoren.

Amendement 115
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 1.3 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Uitgezonderd zijn opslagtanks voor 
militaire doeleinden en tanks waarmee 
bedrijven worden bevoorraad welke buiten 
het toepassingsgebied van punt 1.1 vallen.

Uitgezonderd zijn opslagtanks waarmee 
bedrijven worden bevoorraad welke buiten 
het toepassingsgebied van punt 1.1 vallen.

Or. en

Motivering

Installaties voor militaire doeleinden mogen niet worden uitgesloten, aangezien hiermee al naar 
gelang van de definitie van de afzonderlijke lidstaten een groot deel van de infrastructuur zou 
worden uitgesloten. Dit amendement dient ook van toepassing te zijn als de Commissie deze 
informatie uiteindelijk vertrouwelijk behandelt.

Amendement 116
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt -2.1 (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

-2.1. Productie
– winningsinstallaties met een capaciteit 
van ten minste 0,1 miljoen m3/dag.

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel overeenstemming met de gehele tekst van de ontwerpverordening 
te bewerkstelligen.

Amendement 117
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 2.1 - streepje 2

Voorstel van de Commissie Amendement

– gaspijpleidingen en projecten van 
gemeenschappelijk belang zoals 
aangegeven in de richtsnoeren opgesteld 
overeenkomstig artikel 155 van het EG-
Verdrag.

– gaspijpleidingen die essentiële 
verbindingen in nationale of 
internationale interconnectienetwerken 
vormen, alsmede pijpleidingen en 
projecten van gemeenschappelijk belang 
zoals aangegeven in de richtsnoeren 
opgesteld overeenkomstig artikel 155 van 
het EG-Verdrag en projecten zoals 
genoemd in de bijlage bij Verordening 
(EG) nr. 663/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
houdende vaststelling van een programma 
om het economisch herstel te bevorderen 
via financiële bijstand van de 
Gemeenschap aan projecten op het gebied 
van energie.
________________
PB L 200 van 31.7.2009, blz. 31.

Or. en

Motivering

Na raadpleging van de Juridische Dienst van het Europees Parlement.

Amendement 118
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 2.1 - laatste alinea bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

Tot deze projecten behoren eveneens 
investeringen ter modernisering en 
beschikbaarstelling van vervoersystemen 
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voor aardgas, en ter invoering van 
systemen voor toezending en 
onmiddellijke verwerking van gegevens en 
systemen voor verbetering van de 
continuïteit van de voorziening met 
aardgas.

Or. ro

Motivering

Tot deze projecten dienen eveneens investeringen ter modernisering en beschikbaarstelling van 
vervoersystemen voor aardgas, en ter invoering van systemen voor toezending en onmiddellijke 
verwerking van gegevens en systemen voor verbetering van de continuïteit van de voorziening 
met aardgas te behoren.

Amendement 119
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 2.3 - streepje 1 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

– IT-software en hardware voor toezicht 
op de gasvoorraden en onmiddellijke 
melding hiervan aan de bevoegde 
instanties van de EU.

Or. en

Motivering

Dit IT-systeem vormt een essentiële investering in de infrastructuur die noodzakelijk is om de 
inspanningen ten behoeve van een goed functionerend waarschuwings- en preventiemechanisme 
op het gebied van continuïteit van de gasvoorziening op te voeren. Hiermee wordt ook een goede 
toepasbaarheid van het N-1-programma gewaarborgd.

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 2.3 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Tot deze projecten behoren ook 
investeringen ter beschikbaarstelling van 
opslaginstallaties voor aardgas en voor 
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systemen voor toezending en 
onmiddellijke verwerking van gegevens.

Uitgezonderd zijn gasleidingen, -terminals 
en -installaties die bestemd zijn voor 
militaire doeleinden en gasleidingen 
waarmee chemische installaties worden 
bevoorraad die geen energieproducten 
vervaardigen of deze slechts als bijproduct 
vervaardigen.

Uitgezonderd zijn gasleidingen, -terminals 
en -installaties die bestemd zijn voor 
militaire doeleinden en gasleidingen 
waarmee chemische installaties worden 
bevoorraad die geen energieproducten 
vervaardigen of deze slechts als bijproduct 
vervaardigen.

Or. ro

Motivering

Tot deze projecten dienen ook investeringen ter beschikbaarstelling van opslaginstallaties voor 
aardgas en voor systemen voor toezending en onmiddellijke verwerking van gegevens te 
behoren.

Amendement 121
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 2.3 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Uitgezonderd zijn gasleidingen, -terminals 
en -installaties die bestemd zijn voor 
militaire doeleinden en gasleidingen
waarmee chemische installaties worden 
bevoorraad die geen energieproducten 
vervaardigen of deze slechts als bijproduct 
vervaardigen.

Uitgezonderd zijn gasleidingen, -terminals 
en -installaties waarmee chemische 
installaties worden bevoorraad die geen 
energieproducten vervaardigen of deze 
slechts als bijproduct vervaardigen.

Or. en

Motivering

Installaties voor militaire doeleinden mogen niet worden uitgesloten, aangezien hiermee al naar 
gelang van de definitie van de afzonderlijke lidstaten een groot deel van de infrastructuur zou 
worden uitgesloten. Dit amendement dient ook van toepassing te zijn als de Commissie deze 
informatie later vertrouwelijk behandelt.
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Amendement 122
Yannick Jadot

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

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. STEENKOOL, BRUINKOOL EN 
OLIESCHALIE 
– nieuwe of uitgebreide open groeven met 
een jaarlijkse productie van ten minste 
[xx] ton;
– nieuwe of uitgebreide ondergrondse 
mijnen met een jaarlijkse productie van 
ten minste [xx] ton;

Or. en

Motivering

Aangezien kolen in de definitie van energiebronnen worden genoemd, dient de bijlage ook een 
hoofdstuk over koleninfrastructuur te omvatten.

Amendement 123
Adina-Ioana Vălean

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

Voorstel van de Commissie Amendement

2 bis. Kolen
– winningsinstallaties met een capaciteit 
van ten minste XXX.
– productie-installaties met een capaciteit 
van ten minste XXX.

Or. en
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Amendement 124
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.1 - streepje 4

Voorstel van de Commissie Amendement

– gecentraliseerde thermische 
zonnecentrales en geothermische en 
fotovoltaïsche installaties 
(opwekkingsinstallaties met een capaciteit 
van minimaal 10 MW per eenheid);

gecentraliseerde thermische zonnecentrales 
en geothermische installaties 
(opwekkingsinstallaties met een capaciteit 
van minimaal 10 MW per eenheid) en
fotovoltaïsche installaties (met een 
capaciteit van ten minste 1 MW);

Or. en

Motivering

De voor fotovoltaïsche installaties voorgestelde capaciteit is veel te hoog en sluit niet aan bij de 
gedecentraliseerde structuur van de fotovoltaïsche technologie. Indien de grenswaarde van 10 
MW gehandhaafd wordt, betekent dit dat minder dan 10% van de fotovoltaïsche installaties 
onder de verordening vallen.

Amendement 125
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.1 - streepje 4

Voorstel van de Commissie Amendement

– gecentraliseerde thermische 
zonnecentrales en geothermische en 
fotovoltaïsche installaties 
(opwekkingsinstallaties met een capaciteit 
van minimaal 10 MW per eenheid);

– gecentraliseerde thermische 
zonnecentrales en geothermische en 
fotovoltaïsche installaties 
(opwekkingsinstallaties met een capaciteit 
van ten minste 5 MW per eenheid);

Or. en

Motivering

Grof geschat zou minder dan 10% van de fotovoltaïsche installaties onder de verordening vallen 
als de grenswaarde van 10 MW gehandhaafd wordt.
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Amendement 126
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.1 - streepje 5

Voorstel van de Commissie Amendement

– installaties voor de productie van 
elektriciteit uit biomassa/afval 
(opwekkingsinstallaties met een capaciteit 
van minimaal 10 MW per eenheid);

– installaties voor de productie van 
elektriciteit uit biomassa/ vloeibare 
biomassa/afval (opwekkingsinstallaties 
met een capaciteit van ten minste 5 MW
per eenheid);

Or. en

Amendement 127
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.1 - streepje 6 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

– gedecentraliseerde installaties voor de 
productie van hernieuwbare energie die 
verbonden zijn met een stroomnet of 
waarvoor een terugkoopcontract geldt met 
een bedrijf dat een totale capaciteit van 
meer dan 10 MW heeft.

Or. fr

Amendement 128
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.2 - streepje 1

Voorstel van de Commissie Amendement

– bovengrondse transmissielijnen, voor 
zover deze geschikt zijn voor een spanning 
van 150 kV of meer;

– bovengrondse transmissielijnen, voor 
zover deze geschikt zijn voor een spanning 
van 100 kV of meer;

Or. en
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Motivering

De voorgestelde grenswaarde van 150 kV zou veel van de in bepaalde lidstaten geplande 110 
kV-lijnen uitsluiten. 

Amendement 129
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.2 - streepje 3

Voorstel van de Commissie Amendement

– projecten van gemeenschappelijk belang 
zoals aangegeven in de richtsnoeren 
opgesteld overeenkomstig artikel 155 van 
het EG-Verdrag.

– projecten van gemeenschappelijk belang 
zoals aangegeven in de richtsnoeren 
opgesteld overeenkomstig artikel 155 van 
het EG-Verdrag en projecten zoals 
genoemd in de bijlage bij Verordening 
(EG) nr. 663/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
houdende vaststelling van een programma 
om het economisch herstel te bevorderen 
via financiële bijstand van de 
Gemeenschap aan projecten op het gebied 
van energie.
________________
PB L 200 van 31.7.2009, blz. 31.

Or. en

Motivering

Na raadpleging van de Juridische Dienst van het Europees Parlement.

Amendement 130
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.2 - streepje 3 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

– leidingen voor stadsverwarming met een 
diameter van ten minste 300 mm.

Or. en
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Motivering

Infrastructuur voor stadsverwarming is van strategisch belang, wil het voor 2020 gestelde doel 
van meer efficiency en groter gebruik van hernieuwbare energievormen op de markten voor 
verwarming en koeling bereikt worden. Deze infrastructuur dient in het voorstel te worden 
vermeld.

Amendement 131
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 3.2 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

3.2 bis Opslag- en andere nucleaire 
installaties
– opslaginstallaties voor elektriciteit;
– opslaginstallaties voor radioactief afval;
– andere nucleaire installaties dan die 
welke in punt 3.1, eerste streepje en punt 
3.3, tweede streepje worden genoemd. 

Or. en

Amendement 132
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt -5.1 (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

-5.1. Afvangen
– installaties voor het afvangen van CO2

die in punt 1.1 en punt 3.1 (indien 
relevant) worden genoemd, met een 
afvangcapaciteit van ten minste 100 
kt/jaar.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel overeenstemming met de gehele tekst van de ontwerpverordening 
te bewerkstelligen.
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Amendement 133
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 5.2 - streepje 1

Voorstel van de Commissie Amendement

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

– opslaginstallaties (opslaglocaties of -
complexen met een capaciteit van ten 
minste 100 kt/jaar).

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel overeenstemming met de gehele tekst van de ontwerpverordening 
te bewerkstelligen.

Amendement 134
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 5.2 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Onder dit punt vallen ook projecten 
betreffende de opslag van CO2 in 
geologische opslagplaatsen, die in de 
verordening houdende vaststelling van 
een programma om het economisch 
herstel te bevorderen via financiële 
bijstand van de Gemeenschap aan 
projecten op het gebied van energie 
worden genoemd.

Uitgezonderd zijn opslaginstallaties die 
bedoeld zijn voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Uitgezonderd zijn opslaginstallaties die 
bedoeld zijn voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Or. ro

Motivering

Het is van belang dat onder dit punt ook de projecten betreffende de opslag van CO2 in 
geologische opslagplaatsen worden vermeld die in de verordening houdende vaststelling van een 
programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de 
Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie worden genoemd.
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Amendement 135
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 5.2 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Tot deze projecten behoren ook 
investeringen ter beschikbaarstelling van 
opslaginstallaties voor CO2 en voor 
systemen voor toezending en 
onmiddellijke verwerking van gegevens.

Uitgezonderd zijn opslaginstallaties die 
bedoeld zijn voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Uitgezonderd zijn opslaginstallaties die 
bedoeld zijn voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Or. ro

Motivering

Tot deze projecten dienen ook investeringen ter beschikbaarstelling van opslaginstallaties voor 
CO2 en voor systemen voor toezending en onmiddellijke verwerking van gegevens te behoren.

Amendement 136
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Bijlage - punt 5.2 - laatste alinea

Voorstel van de Commissie Amendement

Uitgezonderd zijn opslaginstallaties die 
bedoeld zijn voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Schrappen

Or. en

Motivering

O&O-projecten mogen niet worden uitgesloten, aangezien dit zou betekenen dat er de komende 
10 à 15 jaar geen enkele informatie over het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) beschikbaar 
komt. De CCS-richtlijn geldt in principe ook voor dit type installaties. 


