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Amendement 474
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Schrappen

Or. en

Amendement 475
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het vergunningverleningsproces bestaat 
uit twee fasen:

Or. en

Amendement 476
Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het vergunningverleningsproces bestaat 
uit twee fasen:

Or. en
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Amendement 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het vergunningverleningsproces bestaat 
uit twee fasen:

Or. en

Amendement 478
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 479
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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jaar.
Om de start van het 
vergunningverleningsproces vast te 
leggen, melden de projectpromotoren het 
project schriftelijk aan bij de bevoegde 
instanties van de betrokken lidstaten en 
laten de desbetreffende kennisgeving 
vergezeld gaan van een redelijk 
gedetailleerde schets van het project. Niet 
later dan twee weken volgend op de 
ontvangst van de kennisgeving bevestigt 
de bevoegde instantie schriftelijk de 
kennisgeving of, wanneer zij van oordeel 
is dat het project onvoldoende is gerijpt 
om het vergunningverleningsproces op te 
starten, weigert zij de kennisgeving. Bij 
een weigering rechtvaardigt de bevoegde 
instantie haar besluit. De datum van 
ondertekening van de aanvaarding van de 
kennisgeving door de bevoegde instantie 
dient als startdatum van 
vergunningverleningsproces. Wanneer 
twee of meer lidstaten betrokken zijn, 
dient de datum van aanvaarding van de 
kennisgeving van de laatste bevoegde 
instantie als startdatum van het 
vergunningverleningsproces.

Or. en

Amendement 480
Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de kennisgevingsprocedure, namelijk 
de periode tussen de start van het 
vergunningverleningsproces en de 
aanvaarding van het aanvraagdossier door 
de bevoegde instantie, mag niet langer 
duren dan een half jaar.
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Or. en

Amendement 481
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Het moet haalbaar zijn om binnen een termijn van achttien maanden de 
milieueffectbeoordelingen uit te voeren, het project bekend te maken en de nodige verslagen 
op te stellen. Technische correctie essentieel.

Amendement 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de start van het 
vergunningverleningsproces vast te leggen, 
melden de projectpromotoren het project 
schriftelijk aan bij de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaten en laten de 
desbetreffende kennisgeving vergezeld 
gaan van een redelijk gedetailleerde schets 
van het project. Niet later dan twee weken 
volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving bevestigt de bevoegde 
instantie schriftelijk de kennisgeving of,
wanneer zij van oordeel is dat het project
onvoldoende is gerijpt om het 
vergunningverleningsproces op te starten, 
weigert zij de kennisgeving. Bij een 
weigering rechtvaardigt de bevoegde 
instantie haar besluit. De datum van 
ondertekening van de aanvaarding van de 
kennisgeving door de bevoegde instantie 
dient als startdatum van 
vergunningverleningsproces. Wanneer 
twee of meer lidstaten betrokken zijn, dient 
de datum van aanvaarding van de 
kennisgeving van de laatste bevoegde 
instantie als startdatum van het 
vergunningverleningsproces.

Om de start van het 
vergunningverleningsproces vast te leggen, 
melden de projectpromotoren het project 
schriftelijk aan bij de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaten en laten de 
desbetreffende kennisgeving vergezeld 
gaan van een redelijk gedetailleerde schets 
van het project. Niet later dan twee weken 
volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving bevestigt de bevoegde 
instantie schriftelijk de kennisgeving of 
verstrekt deze de aanvrager alle 
noodzakelijke aanvullende informatie met 
nadere gegevens over de aard, de bron en 
de kenmerken van de gevraagde gegevens.
De datum van ondertekening van de 
aanvaarding van de kennisgeving door de 
bevoegde instantie dient als startdatum van 
vergunningverleningsproces. Wanneer 
twee of meer lidstaten betrokken zijn, dient 
de datum van aanvaarding van de 
kennisgeving van de laatste bevoegde 
instantie als startdatum van het 
vergunningverleningsproces.

Or. en

Amendement 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de start van het Om de start van het 



PE487.999v01-00 8/103 AM\900618NL.doc

NL

vergunningverleningsproces vast te leggen, 
melden de projectpromotoren het project 
schriftelijk aan bij de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaten en laten de 
desbetreffende kennisgeving vergezeld 
gaan van een redelijk gedetailleerde schets 
van het project. Niet later dan twee weken 
volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving bevestigt de bevoegde 
instantie schriftelijk de kennisgeving of,
wanneer zij van oordeel is dat het project 
onvoldoende is gerijpt om het 
vergunningverleningsproces op te starten, 
weigert zij de kennisgeving. Bij een 
weigering rechtvaardigt de bevoegde 
instantie haar besluit. De datum van 
ondertekening van de aanvaarding van de 
kennisgeving door de bevoegde instantie 
dient als startdatum van 
vergunningverleningsproces. Wanneer 
twee of meer lidstaten betrokken zijn, dient 
de datum van aanvaarding van de 
kennisgeving van de laatste bevoegde 
instantie als startdatum van het 
vergunningverleningsproces.

vergunningverleningsproces vast te leggen, 
melden de projectpromotoren het project 
schriftelijk aan bij de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaten en laten de 
desbetreffende kennisgeving vergezeld 
gaan van een redelijk gedetailleerde schets 
van het project. Niet later dan twee weken 
volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving bevestigt de bevoegde 
instantie schriftelijk de kennisgeving of 
verstrekt deze de aanvrager alle 
noodzakelijke aanvullende informatie met 
nadere gegevens over de aard, de bron en 
de kenmerken van de gevraagde gegevens.
De datum van ondertekening van de 
aanvaarding van de kennisgeving door de 
bevoegde instantie dient als startdatum van 
vergunningverleningsproces. Wanneer 
twee of meer lidstaten betrokken zijn, dient 
de datum van aanvaarding van de 
kennisgeving van de laatste bevoegde 
instantie als startdatum van het 
vergunningverleningsproces.

Or. en

Amendement 485
Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de wettelijk voorgeschreven 
vergunningverleningsprocedure, namelijk 
de periode die ingaat bij de aanvaarding 
van het ingediende aanvraagdossier en 
eindigt bij de vaststelling van het 
raambesluit door de bevoegde instantie, 
mag niet langer duren dan één jaar; in met 
redenen omklede gevallen kan de 
bevoegde instantie deze periode verlengen 
tot maximaal twee jaar. Wanneer zij dit 
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voorschrijven. passend achten, mogen de lidstaten een 
korter tijdsbestek voorschrijven.

Or. en

Amendement 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de wettelijk voorgeschreven 
vergunningverleningsprocedure, namelijk 
de periode die ingaat bij de aanvaarding 
van het ingediende aanvraagdossier en 
eindigt bij de vaststelling van het 
raambesluit door de bevoegde instantie, 
mag niet langer duren dan één jaar; in met 
redenen omklede gevallen kan de 
bevoegde instantie deze periode verlengen 
tot maximaal twee jaar. Wanneer zij dit 
passend achten, mogen de lidstaten een 
korter tijdsbestek voorschrijven.

Or. en

Amendement 487
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

lidstaten een korter tijdsbestek 
voorschrijven.

Or. es

Motivering

Dit moet haalbaar zijn, aangezien de informatie van het publiek en het onderzoek dan al 
afgewerkt zijn.

Amendement 488
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 489
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen één maand na de start van het 
vergunningverleningsproces 
overeenkomstig lid 1, onder (a), omschrijft 
de bevoegde instantie in nauwe 
samenwerking met de andere betrokken 
autoriteiten de inhoud en het niveau van 
detail van de informatie die als onderdeel 

2. De projectpromotor(en) meld(t)(en) het 
voorgenomen project schriftelijk aan bij 
de bevoegde instantie van de 
desbetreffende lidsta(a)t(en) en 
geeft/geven daarbij een redelijk 
gedetailleerde schets van het project.
Binnen één maand na aanmelding
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van het aanvraagdossier door de 
projectpromotor moet worden ingediend 
om het raambesluit aan te vragen. De in 
punt 1(e) van bijlage VI bedoelde checklist 
dient als basis voor deze omschrijving. In 
dat verband vindt ten minste één 
vergadering plaats tussen de bevoegde 
instantie en de projectpromotor en, 
wanneer dit door de bevoegde instantie 
passend wordt geacht, andere betrokken 
autoriteiten en belanghebbenden. Uiterlijk 
één maand na deze vergadering wordt een 
gedetailleerde schets van de aanvraag, met 
daarbij ook de resultaten van de 
vergadering, aan de projectpromotor 
toegezonden en publiek bekend gemaakt.

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

Or. en

Amendement 490
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen één maand na de start van het 
vergunningverleningsproces 
overeenkomstig lid 1, onder (a), omschrijft 
de bevoegde instantie in nauwe 
samenwerking met de andere betrokken 
autoriteiten de inhoud en het niveau van 
detail van de informatie die als onderdeel 
van het aanvraagdossier door de 
projectpromotor moet worden ingediend 
om het raambesluit aan te vragen. De in 
punt 1(e) van bijlage VI bedoelde checklist 
dient als basis voor deze omschrijving. In 
dat verband vindt ten minste één 
vergadering plaats tussen de bevoegde 
instantie en de projectpromotor en, 

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

wanneer dit door de bevoegde instantie 
passend wordt geacht, andere betrokken 
autoriteiten en belanghebbenden. Uiterlijk 
één maand na deze vergadering wordt een 
gedetailleerde schets van de aanvraag, met 
daarbij ook de resultaten van de 
vergadering, aan de projectpromotor 
toegezonden.

Or. en

Amendement 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Gedetailleerde informatie over de aanvraag en de resultaten van de vergaderingen in dit 
vroege stadium van het project kunnen de uitvoering van het project in de weg staan (bijv. 
door aanleiding te geven tot speculaties over erfdienstbaarheden en percelen). 

Amendement 492
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij dit gedetailleerde schema wordt 
rekening gehouden met de bepalingen van 
artikel 11, lid 2, het concept inspraak van 
het publiek overeenkomstig artikel 10, lid 
3 alsmede de voor het soort project in 
kwestie meest toepasselijke 
vergunningsprocedure.

Or. en

Amendement 493
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij projecten waarbij de grens van twee of 
meer lidstaten wordt overschreden, passen 
de bevoegde instanties van de betrokken 
lidstaten hun tijdschema's onderling aan en 
stellen zij een gemeenschappelijk schema 
op.

Bij dit gedetailleerde schema wordt 
rekening gehouden met de bepalingen van 
artikel 11, lid 2, het concept inspraak van 
het publiek overeenkomstig artikel 10, lid 
3 en de gezien de specifieke kenmerken 
van het project in kwestie meest 
toepasselijke vergunningsprocedure.
Bij projecten waarbij de grens van twee of 
meer lidstaten wordt overschreden, passen 
de bevoegde instanties van de betrokken 
lidstaten hun tijdschema's onderling aan en 
stellen zij een gemeenschappelijk schema 
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op.

Or. en

Amendement 494
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De projectpromotor zorgt ervoor dat het 
aanvraagdossier volledig en van 
toereikende kwaliteit is en wint in dat 
verband in een zo vroeg mogelijk stadium 
van de procedure vóór het indienen van de 
aanvraag het advies in van de bevoegde 
instantie. De projectpromotor werkt samen 
met de bevoegde instantie teneinde de 
termijnen in acht te nemen en te voldoen 
aan het gedetailleerde schema als 
omschreven in lid 3.

4. De projectpromotor zorgt ervoor dat het 
aanvraagdossier volledig en van 
toereikende kwaliteit is en wint in dat 
verband in een zo vroeg mogelijk stadium 
van de procedure het advies in van de 
bevoegde instantie. De projectpromotor 
werkt samen met de bevoegde instantie 
teneinde de termijnen in acht te nemen en 
te voldoen aan het gedetailleerde schema 
als omschreven in lid 3.

Or. en

Amendement 495
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De projectpromotor zorgt ervoor dat het 
aanvraagdossier volledig en van 
toereikende kwaliteit is en wint in dat 
verband in een zo vroeg mogelijk stadium 
van de procedure vóór het indienen van de 
aanvraag het advies in van de bevoegde 
instantie. De projectpromotor werkt samen 
met de bevoegde instantie teneinde de 
termijnen in acht te nemen en te voldoen 
aan het gedetailleerde schema als 

4. De projectpromotor zorgt ervoor dat het 
aanvraagdossier volledig en van 
toereikende kwaliteit is en wint in dat 
verband in een zo vroeg mogelijk stadium 
van de procedure vóór het indienen van de 
aanvraag het advies in van de bevoegde 
instantie. De projectpromotor werkt uiterst 
nauw is samen met de bevoegde instantie 
teneinde de termijnen in acht te nemen en 
te voldoen aan het gedetailleerde schema 
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omschreven in lid 3. als omschreven in lid 3.

Or. en

Amendement 496
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bevoegde instanties in kwestie 
brengen in de vergaderingen van de groep 
verslag uit ten aanzien van de 
vooruitgang van de 
vergunningverleningsprocedures voor 
projecten van algemeen belang.

Or. en

Amendement 497
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 498
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Netwerkontwikkelingsplannen en 

projecten van gemeenschappelijk belang
1. Tijdens de opstelling van nationale en 
regionale ontwikkelingsplannen voor 
transmissienetwerken waarop projecten 
van gemeenschappelijk belang een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben, en 
tijdens het opstellen van 
netwerkontwikkelingsplannen van de EU 
voor transmissienetwerken, zorgen de 
lidstaten, de distributienetbeheerders en 
het ENTSB voor elektriciteit ervoor dat 
aan de volgende minimumcriteria wordt 
voldaan:
- als grondslag voor de 
netwerkontwikkelingsplannen moeten ten 
minste drie verschillende plausibele 
scenario’s voor de toekomstige 
ontwikkeling van vraag en aanbod 
worden uitgewerkt en goedgekeurd door 
de regulerende instantie;
- de scenario’s zijn met name gericht op 
het behalen van de doelstellingen van de 
lidstaat op het vlak van de toename van 
het aandeel van hernieuwbare energie, de 
vermindering van de emissies van 
broeikasgassen en de verbetering van de 
energie-efficiëntie;  
- de scenario’s en de gegevens waarop ze 
gebaseerd zijn, worden gepubliceerd op 
het ogenblik waarop ze in 
overeenstemming met lid 2 aan de 
regulerende instantie worden 
toegezonden;
- de regulerende instantie houdt ten 
minste één openbare raadpleging voordat 
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zij haar goedkeuring geeft.
(2) Op voorwaarde dat de particuliere 
belangen bij de bescherming van 
persoonlijke en commerciële gegevens, bij 
uitzondering, niet primeren op het belang 
bij de publicatie van de redenen die ten 
grondslag liggen aan de 
netwerkontwikkelingsplannen, worden 
alle gegevens van de 
transmissiesysteembeheerders die nodig 
zijn voor het onafhankelijke toezicht op de 
behoefte aan ontwikkelingsprojecten 
beschikbaar gesteld van het publiek.
Hetzelfde vereiste geldt voor het ENTSB 
voor elektriciteit met betrekking tot de 
redenen voor het tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan  in 
overeenstemming met artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009.

Or. de

Amendement 499
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 

1. Binnen een termijn van drie maanden
na de inwerkingtreding van deze 
verordening zenden het ENTSB voor 
elektriciteit en het ENTSB voor gas het 
Agentschap en de Commissie hun 
methodologieën, inclusief inzake netwerk-
en marktmodellering, toe voor een 
geharmoniseerde op de lange termijn 
gerichte kosten-batenanalyse voor het 
gehele energiesysteem van de Unie voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
daarbij rekening houdend met de bredere 
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omschreven beginselen. sociaal-economische en milieutechnische 
voordelen van energie-infrastructuur.
Deze methodologieën worden, na formele 
raadpleging van organisaties die de 
desbetreffende belanghebbenden 
vertegenwoordigen, op transparante wijze 
uitgewerkt. Hierbij wordt te werk gegaan 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen. Ook zijn de 
onderliggende scenario's in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van Richtlijn 2009/28/EG, andere 
relevante EU-wetgeving en de 
langetermijndoelstellingen de 
routekaarten voor 2050. De 
ontwerpmethodologieën dienen openbaar 
te worden gemaakt en te worden 
onderworpen aan een openbare 
raadpleging overeenkomstig de Europese 
standaardprocedures.

Or. en

Motivering

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-European evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Amendement 500
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 

1. Binnen een termijn van één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
na formele raadpleging van de 
organisaties die alle relevante 
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Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

belanghebbenden vertegenwoordigen, 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën toe voor 
een geharmoniseerde kosten-batenanalyse 
voor het gehele energiesysteem van de 
Unie die beide ENTSB ’s uitvoeren 
middels hun EU-brede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, alsook 
voor door de projectpromotoren uit te 
voeren projectspecifiek analyses voor hun 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a), (b) en (d) en 
punt 2. Deze methodologieën worden 
uitgewerkt overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen en stemmen 
overeen met de in bijlage IV uiteengezette 
regels en indicatoren.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat de opslag van elektriciteit voor doeleinden van onderhavige verordening 
geen gereguleerde activiteit is, behoren de methodologieën voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse niet van toepassing zijn op de categorie van punt 1 (c) van bijlage II.

Amendement 501
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 

1. Binnen een termijn van één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
na formele raadpleging van de 
organisaties die alle relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen, 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën toe voor 
een geharmoniseerde kosten-batenanalyse 
voor het gehele energiesysteem van de 
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binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

Unie die beide ENTSB ’s uitvoeren 
middels hun EU-brede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, alsook 
voor door de projectpromotoren uit te 
voeren projectspecifiek analyses voor hun 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2.
Deze methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen en stemmen 
overeen met de in Bijlage IV uiteengezette 
regels en indicatoren.

Or. en

Amendement 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

Or. en

Motivering

Een periode van slechts één maand is voor het ENTSB voor elektriciteit onvoldoende om een 
methodologie op te kunnen stellen aangezien een aantal van de criteria in bijlage V bovenop 
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die van de tienjarenplannen voor netwerkontwikkeling van het ENTSB voor elektriciteit 
komen. Daar komt nog eens bij dat de methodologie op een duidelijke rechtsgrond gestoeld 
dient te zijn. Een jaar is de minimale tijd die benodigd is voor de ontwikkeling van nieuwe 
methodologieën, zeker als er rekening moet worden gehouden met externe factoren. 

Amendement 503
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in artikel 4, lid 2,
bijlage I4P en V omschreven beginselen 
en criteria. Het ENTSB voor elektriciteit 
en het ENTSB voor gas raadplegen de 
desbetreffende belanghebbenden, 
waaronder de infrastructuurgebruikers, 
organisaties ter vertegenwoordiging van 
de infrastructuurbeheerders alsook niet-
TSB projectontwikkelaars, reeds in een 
vroeg ontwikkelingsstadium van de 
methodologieën.

Or. en

Motivering

Dit om ervoor te zorgen dat er tevens een organisatie geraadpleegd wordt die alle 
gasinfrastructuurbeheerders vertegenwoordigt.
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Amendement 504
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van vier maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen, in het bijzonder in 
overleg met de in deze bijlage genoemde 
gebruikersgroep.

Or. en

Motivering

Gezien de samenwerking en het feit dat belanghebbenden bij het geheel betrokken moeten 
worden, lijken vier maanden een stuk realistischer. Belanghebbenden dienen bovendien reeds 
in een vroeg stadium betrokken te worden bij de ontwikkeling van de CBA-methodologie en te 
worden geraadpleegd via gebruikersgroepen die alle relevante belangenorganisaties 
vertegenwoordigen. De gebruikersgroep dient ten minste tweemaal bijeen te komen alvorens 
het ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB voor gas de methodologieën aan het agentschap 
en de Commissie voorleggen (zie het amendement in bijlage V, nieuw punt 13).

Amendement 505
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën toe alsook 
een opgave van de standaardkosten van 
de verschillende categorieën projecten, 
inclusief inzake netwerk- en 
marktmodellering, voor een 
geharmoniseerde kosten-batenanalyse voor 
het gehele energiesysteem van de Unie 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en 
punt 2, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit.
Deze methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

Or. en

Amendement 506
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
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overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen. De 
ontwerpmethodologieën dienen openbaar 
te worden gemaakt en te worden 
onderworpen aan een openbare 
raadpleging overeenkomstig de Europese 
standaardprocedures.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat de ontwerpmethodologieën onderworpen worden aan een 
openbare raadpleging en dat niet pas definitieve methodologieën gepubliceerd worden.

Amendement 507
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen, met name de 
raadpleging van relevante 
belanghebbenden zoals andere 
infrastructuurbeheerders en de 
verschillende organisatie die hen 
vertegenwoordigen.

Or. en
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Amendement 508
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, daarbij rekening 
houdend met de bredere sociaal-
economische en milieutechnische 
voordelen van energie-infrastructuur op 
regionaal niveau. Deze methodologieën 
worden uitgewerkt overeenkomstig de in 
bijlage V omschreven beginselen.

Or. en

Amendement 509
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
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batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, daarbij rekening 
houdend met de bredere sociaal-
economische en milieutechnische 
voordelen van energie-infrastructuur op 
regionaal niveau. Deze methodologieën 
worden uitgewerkt overeenkomstig de in 
bijlage V omschreven beginselen.

Or. en

Motivering

Bij deze kosten-batenanalyse dient rekening te worden gehouden met de bredere 
economische, sociale en milieutechnische voordelen van energie-infrastructuur, zoals 
voorkoming van CO2-uitstoot en snellere integratie van hernieuwbare energiebronnen in het 
netwerk.

Amendement 510
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een termijn van één maand na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

1. Binnen een termijn van twaalf maanden
na de inwerkingtreding van deze 
verordening zenden het ENTSB voor 
elektriciteit en het ENTSB voor gas het 
Agentschap en de Commissie hun 
methodologieën, inclusief inzake netwerk-
en marktmodellering, toe voor een 
geharmoniseerde kosten-batenanalyse voor 
het gehele energiesysteem van de Unie 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en 
punt 2. Deze methodologieën worden 
uitgewerkt overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen.

Or. fr
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Motivering

De termijn is te kort om een passende raadpleging uit te voeren. Hij moet daarom worden 
verlengd.

Amendement 511
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van ontvangst van de 
methodologieën, brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van de organisaties 
die alle relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, bij de Commissie 
advies uit over de methodologieën.

2. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van ontvangst van de 
methodologieën, brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden, bij de Commissie advies 
uit over de methodologieën.

Or. en

Motivering

ACER zou als het om de vaststelling van de definitieve definitie van de CBA-methodologie 
gaat in het voorstel van de Commissie een strategische tussenpositie moeten innemen (tussen 
het ENTSB ’s en de Commissie). ACER dient belanghebbenden op een transparante wijze te 
verenigen alvorens begonnen wordt met de toepassing van de CBA-methodologie als 
referentie-instrument voor toekomstige projecten. Het is op zijn minst uiterst belangrijk dat 
het EOF op dit niveau geraadpleegd wordt en feedback krijgt over de methodologieën.

Amendement 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van ontvangst van de 
methodologieën, brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van de organisaties 
die alle relevante belanghebbenden 

2. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van ontvangst van de 
methodologieën, brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden, bij de Commissie advies 
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vertegenwoordigen, bij de Commissie 
advies uit over de methodologieën.

uit over de methodologieën.

Or. en

Motivering

Om goede, passende methodologieën te kunnen ontwerpen, dient de CBA-methodologie eerst 
en vooral te worden onderworpen aan een degelijk, onafhankelijk en transparant onderzoek 
door alle desbetreffende actoren. Alle belanghebbenden dienen, zoals reeds te doen 
gebruikelijk is bij de openbare raadpleging, door de Commissie, het Agentschap en het 
ENTSB ’s, in de gelegenheid te worden gesteld om zich over een dergelijke methodologie uit 
te spreken.

Amendement 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van ontvangst van de 
methodologieën, brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van de organisaties 
die alle relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, bij de Commissie 
advies uit over de methodologieën.

2. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van ontvangst van de 
methodologieën, brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden, bij de Commissie advies 
uit over de methodologieën.

Or. en

Amendement 514
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een termijn van drie maanden na 
ontvangst van het advies van het 
Agentschap brengt de Commissie haar 
advies over de methodologieën uit.

3. Binnen een termijn van drie maanden na 
ontvangst van het advies van het 
Agentschap brengt de Commissie haar 
advies over de methodologieën uit, dat ze 
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ter goedkeuring overmaakt aan het 
Europees Parlement en de Raad, samen 
met de twee methodologieën.
     

Or. ro

Amendement 515
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van ontvangst van het advies van 
de Commissie passen het ENTSB voor 
elektriciteit en het ENTSB voor gas hun 
methodologie dienovereenkomstig aan en 
dienen deze vervolgens ter goedkeuring in 
bij de Commissie.

4. Binnen een termijn van drie maanden na 
de dag van goedkeuring door het 
Europees Parlement en de Raad passen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas hun methodologie 
dienovereenkomstig aan en dienen deze 
vervolgens ter goedkeuring in bij de 
Commissie.

Or. ro

Amendement 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen een termijn van twee weken na 
de goedkeuring door de Commissie 
publiceren het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas hun methodologie op 
hun websites. Op verzoek zenden zij de 
Commissie en het Agentschap de 
desbetreffende 
inputgegevensverzamelingen, als 

5. Binnen een termijn van twee weken na 
de goedkeuring door de Commissie 
publiceren het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas hun respectievelijke 
methodologieën op hun websites. Op 
verzoek zenden zij de Commissie en het 
Agentschap de desbetreffende 
inputgegevensverzamelingen, als 
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omschreven in punt 1 van bijlage V en 
andere relevante netwerk-, load flow- en 
marktgegevens met voldoende 
nauwkeurigheid en met inachtneming van 
hun nationale wetgevingen en de 
desbetreffende 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten toe. De 
gegevens moeten geldig zijn op de datum 
van het verzoek. De Commissie en het 
Agentschap waarborgen de vertrouwelijke 
behandeling van de ontvangen gegevens, 
zowel door henzelf als door elke partij die 
op basis van deze gegevens voor hen 
analyseactiviteiten uitvoeren.

omschreven in punt 1 van bijlage V toe. De 
gegevens moeten geldig zijn op de datum 
van het verzoek. De Commissie en het 
Agentschap waarborgen de vertrouwelijke 
behandeling van de ontvangen gegevens, 
zowel door henzelf als door elke partij die 
op basis van deze gegevens voor hen 
analyseactiviteiten uitvoeren.

Or. en

Motivering

Voorstel ten behoeve van consistentie met het amendement op artikel 12.1

Amendement 517
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen een termijn van twee weken na 
de goedkeuring door de Commissie 
publiceren het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas hun methodologie op 
hun websites. Op verzoek zenden zij de 
Commissie en het Agentschap de 
desbetreffende 
inputgegevensverzamelingen, als 
omschreven in punt 1 van bijlage V en 
andere relevante netwerk-, load flow- en 
marktgegevens met voldoende 
nauwkeurigheid en met inachtneming van 
hun nationale wetgevingen en de 
desbetreffende 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten toe. De 
gegevens moeten geldig zijn op de datum 
van het verzoek. De Commissie en het 

5. Binnen een termijn van twee weken na 
de goedkeuring door de Commissie 
publiceren het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas hun respectievelijke 
methodologieën op hun websites. Op 
verzoek zenden zij de Commissie en het 
Agentschap de desbetreffende 
inputgegevensverzamelingen, als 
omschreven in punt 1 van bijlage V toe. De 
gegevens moeten geldig zijn op de datum 
van het verzoek. De Commissie en het 
Agentschap waarborgen de vertrouwelijke 
behandeling van de ontvangen gegevens, 
zowel door henzelf als door elke partij die 
op basis van deze gegevens voor hen 
analyseactiviteiten uitvoeren.
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Agentschap waarborgen de vertrouwelijke 
behandeling van de ontvangen gegevens, 
zowel door henzelf als door elke partij die 
op basis van deze gegevens voor hen 
analyseactiviteiten uitvoeren.

Or. en

Amendement 518
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen een termijn van twee weken na 
de goedkeuring door de Commissie 
publiceren het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas hun methodologie op 
hun websites. Op verzoek zenden zij de 
Commissie en het Agentschap de 
desbetreffende 
inputgegevensverzamelingen, als 
omschreven in punt 1 van bijlage V en 
andere relevante netwerk-, load flow- en 
marktgegevens met voldoende 
nauwkeurigheid en met inachtneming van 
hun nationale wetgevingen en de 
desbetreffende 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten toe. De 
gegevens moeten geldig zijn op de datum 
van het verzoek. De Commissie en het 
Agentschap waarborgen de vertrouwelijke 
behandeling van de ontvangen gegevens, 
zowel door henzelf als door elke partij die 
op basis van deze gegevens voor hen 
analyseactiviteiten uitvoeren.

5. Binnen een termijn van twee weken na 
de goedkeuring door de Commissie 
publiceren het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas hun methodologie op 
hun websites. Op verzoek zenden zij de 
Commissie en het Agentschap de 
desbetreffende 
inputgegevensverzamelingen, als 
omschreven in punt 1 van bijlage V en 
andere relevante netwerk-, load flow- en 
marktgegevens met voldoende 
nauwkeurigheid en met inachtneming van 
hun nationale wetgevingen en de 
desbetreffende 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten toe. De 
Commissie of het Agentschap kunnen 
voor verificatiedoeleinden gelasten de aan 
de gegevensverzameling ten grondslag 
liggende berekening ter beschikking te 
stellen aan het ENTSB voor elektriciteit 
en het ENTSB voor gas. De gegevens 
moeten geldig zijn op de datum van het 
verzoek. De Commissie en het Agentschap 
waarborgen de vertrouwelijke behandeling 
van de ontvangen gegevens, zowel door 
henzelf als door elke partij die op basis van 
deze gegevens voor hen analyseactiviteiten 
uitvoeren.
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Or. en

Amendement 519
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De methodologie wordt op gezette tijden
geactualiseerd en verbeterd 
overeenkomstig de in de leden 1 tot en met 
5 omschreven procedure. Mits zij daartoe 
een passende rechtvaardiging en een 
tijdsschema geven, kunnen het 
Agentschap, na formele raadpleging van 
de organisaties die alle belanghebbenden 
vertegenwoordigen, en de Commissie 
verzoeken om dergelijke actualiseringen 
en verbeteringen te verstrekken.

6. De methodologieën worden waar nodig 
in lijn met de publicatie van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen 
geactualiseerd en verbeterd 
overeenkomstig de in de leden 1 tot en met 
5 omschreven procedure.

Or. en

Amendement 520
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De methodologie wordt gebruikt voor de 
kosten-batenanalyse voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door het 
ENTSB 's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

7. De methodologie wordt gebruikt voor de 
kosten-batenanalyse voor de 
selectieprocedure van de in artikel 3 
bedoelde projecten van algemeen belang, 
voor de in artikel 13 bedoelde 
grensoverschrijdende toewijzing van de 
desbetreffende kosten van projecten van 
algemeen belang, alsook voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door het 
ENTSB 's voor elektriciteit en gas 
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overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en Verordening (EG) nr. 
715/2009.

Or. en

Amendement 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De methodologie wordt gebruikt voor de 
kosten-batenanalyse voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door het 
ENTSB 's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

7. De methodologie wordt gebruikt voor de 
kosten-batenanalyse voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door het 
ENTSB 's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009, en de 
voornaamste resultaten van de kosten-
batenanalyses voor de desbetreffende 
scenario's dienen onderdeel uit te maken 
van het raadplegingsproces en de 
definitieve verslaglegging over de 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen.

Or. en

Amendement 522
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De methodologie wordt gebruikt voor de 
kosten-batenanalyse voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 

7. De methodologieën worden gebruikt 
voor alle daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door het 
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elektriciteit en gas uitgewerkt door het 
ENTSB 's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

ENTSB 's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009 inzake de 
kosten-batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie.

Or. en

Amendement 523
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 
en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van dit model 
door de Commissie overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 omschreven 
procedure wordt dit model geïntegreerd in 
de methodologie.

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas bij de Commissie en het 
Agentschap hun dienovereenkomstige
elektriciteits- en gasmarkt- en 
-netwerkmodellen in, die respectievelijk 
betrekking hebben op elektriciteits- en 
gastransmissie en de opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 
en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van deze 
modellen door de Commissie 
overeenkomstig de in de leden 2 tot en met 
4 omschreven procedure wordt deze 
modellen geïntegreerd in de 
respectievelijke methodologieën.

Or. en

Motivering

Het is niet bijster waarschijnlijk dat er zich binnen een gemeenschappelijk netwerkmodel voor 
de elektriciteits- en gasmarkt synergieën zullen voordoen. Elektriciteit en gas dienen dan ook 
elk over een eigen model te beschikken.
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Amendement 524
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 
en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van dit model 
door de Commissie overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 omschreven 
procedure wordt dit model geïntegreerd in 
de methodologie.

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij het 
Agentschap, de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 
en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van dit model 
door de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad overeenkomstig de 
in de leden 2 tot en met 4 omschreven 
procedure wordt dit model geïntegreerd in 
de methodologie.

  

Or. ro

Amendement 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap 
samenhangende en interactieve
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gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 
en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van dit model
door de Commissie overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 omschreven 
procedure wordt dit model geïntegreerd in 
de methodologie.

elektriciteits- en gasmarkt- en 
-netwerkmodellen in, dat zowel betrekking 
heeft op elektriciteits- en gastransmissie als 
op opslag en dat betrekking heeft op de 
prioritaire in bijlage I genoemde corridors 
en gebieden en wordt uitgewerkt in 
overeenstemming met de in bijlage V 
omschreven beginselen. Na goedkeuring 
van deze modellen door de Commissie 
overeenkomstig de in de leden 2 tot en met 
4 omschreven procedure worden deze 
modellen geïntegreerd in de methodologie.

Or. en

Amendement 526
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 
en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van dit model 
door de Commissie overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 omschreven 
procedure wordt dit model geïntegreerd in 
de methodologie.

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op LNG-terminals en -
opslag en dat betrekking heeft op de 
prioritaire in bijlage I genoemde corridors 
en gebieden en wordt uitgewerkt in 
overeenstemming met de in bijlage V 
omschreven beginselen. Na goedkeuring 
van dit model door de Commissie 
overeenkomstig de in de leden 2 tot en met 
4 omschreven procedure wordt dit model 
geïntegreerd in de methodologie.

Or. en
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Amendement 527
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 
en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van dit model 
door de Commissie overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 omschreven 
procedure wordt dit model geïntegreerd in 
de methodologie.

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op LNG-terminals en -
opslag en dat betrekking heeft op de 
prioritaire in bijlage I genoemde corridors 
en gebieden en wordt uitgewerkt in 
overeenstemming met de in bijlage V 
omschreven beginselen. Na goedkeuring 
van dit model door de Commissie 
overeenkomstig de in de leden 2 tot en met 
4 omschreven procedure wordt dit model 
geïntegreerd in de methodologie.

Or. en

Amendement 528
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op opslag en dat 
betrekking heeft op de prioritaire in 
bijlage I genoemde corridors en gebieden 

8. Uiterlijk op 31 december 2016 dienen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas gezamenlijk bij de 
Commissie en het Agentschap een 
gemeenschappelijk elektriciteits- en 
gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel 
betrekking heeft op elektriciteits- en 
gastransmissie als op LNG-terminals en -
opslag en dat betrekking heeft op de 
prioritaire in bijlage I genoemde corridors 
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en wordt uitgewerkt in overeenstemming 
met de in bijlage V omschreven 
beginselen. Na goedkeuring van dit model 
door de Commissie overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 omschreven 
procedure wordt dit model geïntegreerd in 
de methodologie.

en gebieden en wordt uitgewerkt in 
overeenstemming met de in bijlage V 
omschreven beginselen. Na goedkeuring 
van dit model door de Commissie 
overeenkomstig de in de leden 2 tot en met 
4 omschreven procedure wordt dit model 
geïntegreerd in de methodologie.

Or. en

Amendement 529
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van bijlage 
II, onder punt 1(a), (b) en (d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) of de 
project promotor van de 
elektriciteitstransmissie-infrastructuur 
van de lidstaat/lidstaten waarvoor het 
project een netto positief effect heeft en 
worden, inzoverre niet reeds gedekt door 
congestieheffingen en andere heffingen, 
via de tarieven voor netwerktoegang 
betaald door de gebruikers in deze 
lidsta(a)t(en).
Voor projecten van algemeen belang die 
binnen de in punt 2 van bijlage II 
uiteengezette categorieën vallen, is de 
voorgaande zin uitsluitend van toepassing 
indien ten minste één projectpromotor de 
desbetreffende nationale overheden 
verzoekt dit artikel voor het geheel of een 
deel van de kosten van het project toe te 
passen en inzoverre er uit een analyse van 
de marktvraag is gebleken dat de kosten 
onmogelijk gedekt kunnen worden op 
basis van de door de 
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infrastructuurgebruikers betaalde 
tarieven. Indien het project meerdere 
promotoren heeft, verzoeken de 
desbetreffende nationale regulerende 
instanties alle promotoren onverwijld de 
investeringsaanvraag gezamenlijk in te 
dienen overeenkomstig paragraaf 4. De 
bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op projecten van algemeen 
belang waarvoor er overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 714/2009 
een uitzondering is toegekend.

Or. en

Amendement 530
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder 1(a), (b) en (d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

1 bis. De investeringskosten met 
betrekking tot een project van 
gemeenschappelijk belang dat binnen de 
in punt 2 van bijlage II uiteengezette 
categorieën valt, worden gedragen door 
ofwel de transmissiesysteembeheerders(s), 
ofwel de opslagsysteembeheerders ingeval 
van gereguleerde opslagfaciliteiten, ofwel 
de LNG-systeembeheerder van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft, en worden via 
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de tarieven voor netwerktoegang betaald 
door de gebruikers.

Or. en

Amendement 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringskosten met betrekking tot
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

De in punt (5) van bijlage V uiteengezette 
kosten met betrekking tot projecten van 
gemeenschappelijk belang dat valt binnen 
de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, worden, met 
uitzondering van projecten voor de 
pompopslag van elektriciteit, gedragen 
door de transmissiesysteembeheerders(s) 
van de lidstaat/lidstaten waarvoor het 
project een netto positief effect heeft en 
worden via de tarieven voor 
netwerktoegang betaald door de 
gebruikers.

Or. en

Amendement 532
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
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netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

netto positief effect heeft en worden, waar 
mogelijk, gezien de economische en 
sociale toestand, via de tarieven voor 
netwerktoegang betaald door de 
gebruikers.

Or. ro

Amendement 533
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringskosten met betrekking tot
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

De kosten van een project van 
gemeenschappelijk belang overeenkomstig 
punt (5) van bijlage V dat valt binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d) en punt 2, worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

Or. en

Motivering

Alle kosten van projecten van algemeen belang dienen meegewogen te worden in het besluit 
betreffende de kostenverdeling en dus niet alleen de investeringskosten, want anders is de 
kostenverdeling ondoeltreffend.

Amendement 534
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2,
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

De investeringskosten met betrekking tot 
een project van gemeenschappelijk belang 
dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a), (b) en (d) en 
punt 2 (a) en (d), worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft en worden via de 
tarieven voor netwerktoegang betaald door 
de gebruikers.

Or. de

Amendement 535
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op de investeringskosten die 
verhaald kunnen worden met behulp van 
de overeenkomstig artikel 13 van 
Verordening (EG) 715/2009 door de 
gebruikers betaalde tarieven voor 
netwerktoegang.

Or. en

Amendement 536
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op de investeringskosten die 
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verhaald kunnen worden met behulp van 
de overeenkomstig artikel 13 van 
Verordening (EG) 715/2009 door de 
gebruikers betaalde tarieven voor 
netwerktoegang.

Or. en

Motivering

Indien duidelijk is dat de investeringskosten verhaald kunnen worden op de 
netwerkgebruikers, bijvoorbeeld op basis van ondubbelzinnige resultaten van marktonderzoek 
of dankzij harde toezeggingen van de regulerende instantie, is het onverstandig om een 
complexe kostenverdelingsprocedure tot stand te brengen omdat die onnodig belastende 
regelgeving met zich meebrengt.

Amendement 537
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er wordt een benchmarksysteem 
voor investeringskosten van TSB’s 
ontwikkeld teneinde 
vergelijkingsmateriaal en beste praktijken 
tot stand te brengen waarmee het mogelijk 
is te garanderen dat er geen onnodige 
kosten gemaakt worden. Ingeval van 
verregaande, niet te rechtvaardigen 
verschillen ten aanzien van de kosten, 
dient de Commissie een openbare 
aanbesteding uit te schrijven om ervoor te 
zorgen dat de infrastructuur wordt 
aangelegd tegen zo laag mogelijke kosten.

Or. en

Amendement 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De nationale regulerende instanties 
en het Agentschap dienen significante 
verschillen in de investeringskosten te 
melden aan de Commissie. Indien de 
projectpromotor de verschillen 
onvoldoende weet te onderbouwen, kan de 
Commissie besluiten een uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen bekend te 
maken voor de bouw van het project die 
openstaat voor eender welke 
projectpromotor.

Or. en

Amendement 539
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De nationale regulerende instanties 
dienen in samenwerking met het 
Agentschap een aantal passende 
indicatoren tot stand te brengen waarmee 
mogelijke verschillen in 
investeringskosten per eenheid tussen 
projectpromotoren in de lidstaten in beeld 
kunnen worden gebracht.

Or. en

Motivering

Een benchmark kan reeds tot stand worden gebracht als de nationale regulerende instanties 
daartoe de handen ineen slaan.
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Amendement 540
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De promotoren van een project van 
gemeenschappelijk belang dat valt binnen 
de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, informeren alle 
betrokken nationale regulerende instanties 
op gezette tijden over de voortgang van het 
project en de desbetreffende kosten en 
effecten. Zodra een project van 
gemeenschappelijk belang, geselecteerd 
overeenkomstig en vallend binnen de 
categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, voldoende tot 
rijpheid is gekomen, dient de 
projectpromotor bij de desbetreffende 
nationale regulerende instanties een 
investeringsverzoek met een 
grensoverschrijdende kostenverdeling in, 
vergezeld van:

Ingeval de eerste zin van punt 1 van 
toepassing is, informeren de promotoren 
van een project van gemeenschappelijk 
belang dat valt binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a), (b) en (d) en 
punt 2, alle betrokken nationale 
regulerende instanties op gezette tijden 
over de voortgang van het project en de 
desbetreffende kosten en effecten. Zodra 
dergelijke projecten voldoende tot rijpheid 
zijn gekomen, dient de projectpromotor bij 
de desbetreffende nationale regulerende 
instanties een investeringsverzoek met 
onder meer een verzoek tot een 
grensoverschrijdend
kostenverdelingsbesluit in, vergezeld van:

Or. en

Amendement 541
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De promotoren van een project van 
gemeenschappelijk belang dat valt binnen 
de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, informeren alle 
betrokken nationale regulerende instanties 
op gezette tijden over de voortgang van het 
project en de desbetreffende kosten en 
effecten. Zodra een project van 
gemeenschappelijk belang, geselecteerd 

De promotoren van een project van 
gemeenschappelijk belang dat valt binnen 
de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a), (b) en (d) en punt 2, informeren 
alle betrokken nationale regulerende 
instanties op gezette tijden over de 
voortgang van het project en de 
desbetreffende kosten en effecten. Zodra 
een project van gemeenschappelijk belang, 
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overeenkomstig en vallend binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d) en punt 2, voldoende tot rijpheid is 
gekomen, dient de projectpromotor bij de 
desbetreffende nationale regulerende 
instanties een investeringsverzoek met een 
grensoverschrijdende kostenverdeling in, 
vergezeld van:

geselecteerd overeenkomstig en vallend 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, voldoende tot 
rijpheid is gekomen, dient de 
projectpromotor bij de desbetreffende 
nationale regulerende instanties een 
investeringsverzoek met een 
grensoverschrijdende kostenverdeling in, 
vergezeld van:

Or. en

Amendement 542
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een kosten-batenanalyse op basis van 
de overeenkomstig uitgewerkte 
methodologie; en

(a) een gedetailleerde kosten-batenanalyse 
van de hand van de projectpromotor of 
een door de projectpromotor 
geaccrediteerde onafhankelijke partij op 
basis van de overeenkomstig artikel 12
uitgewerkte methodologie; en

Or. en

Amendement 543
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na goedkeuring van de eerste tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen op basis 
van de methodologie overeenkomstig 
artikel 12, lid 7, letter a) wordt de 
oorspronkelijke kosten-batenanalyse van 
het ENTSB op basis van eventuele 
ontwikkelingen sinds de publicatie ervan 
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geactualiseerd. De promotor(en) kunnen 
daar ook eventuele op- en aanmerkingen 
ten aanzien van de kosten-batenanalyse 
van het ENTSB of niet in deze analyse 
meegenomen aanvullende gegevens in 
laten opnemen.

Or. en

Amendement 544
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De projectpromotor of de voor de 
uitvoering van de gedetailleerde kosten-
batenanalyse aangestelde geaccrediteerde 
onafhankelijke partij dient alle gegevens 
die ten grondslag hebben gelegen aan de 
berekening van de kosten-batenanalyse 
over te dragen aan het Agentschap. Deze 
controleert, beoordeelt en geeft aan of de 
ingediende kosten-batenanalyse op een 
objectieve en neutrale wijze tot stand is 
gekomen aan de hand van de 
overeenkomstig artikel 12 opgestelde 
methodologieën.

Or. en

Amendement 545
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een termijn van zes maanden na de 
datum waarop het laatste 
investeringsverzoek door de laatste 

Binnen een termijn van zes maanden na de 
datum waarop het laatste 
investeringsverzoek door de laatste 
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betrokken nationale regulerende instantie is 
ontvangen, nemen de nationale regulerende 
instanties, na raadpleging van de betrokken 
projectpromotor(en) een gezamenlijk 
besluit inzake de toewijzing van de door 
elke systeembeheerder voor het project in 
kwestie te dragen kosten, alsmede over de 
verwerking daarvan in de netwerktarieven.
De nationale regulerende instanties kunnen 
beslissen slechts een deel van de kosten toe 
te wijzen of kosten toe te wijzen binnen 
een pakket van verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang.

betrokken nationale regulerende instantie is 
ontvangen, nemen de nationale regulerende 
instanties, na goedkeuring van de kosten-
batenanalyse van de hand van de 
projectpromotor of de daartoe aangestelde 
geaccrediteerde onafhankelijke partij 
door het Agentschap, alsook na 
raadpleging van de betrokken 
projectpromotor(en) een gezamenlijk 
besluit inzake de toewijzing van de door 
elke systeembeheerder voor het project in 
kwestie te dragen kosten, alsmede over de 
verwerking daarvan in de netwerktarieven.
De nationale regulerende instanties kunnen 
beslissen slechts een deel van de kosten toe 
te wijzen of kosten toe te wijzen binnen 
een pakket van verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang.

Or. en

Amendement 546
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de besluitvorming over de 
grensoverschrijdende toewijzing van 
kosten wordt rekening gehouden met de 
resultaten van de kosten-batenanalyse 
aan de hand van de overeenkomstig 
artikel 12 opgestelde methodologieën 
(d.w.z. de economische, maatschappelijke 
en ecologische kosten en baten van het/de 
project(en) in de betrokken lidstaten) en de 
eventuele behoefte aan financiële 
ondersteuning.

Or. en
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Amendement 547
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 548
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toewijzingsbesluit wordt door de 
nationale regulerende instanties onverwijld 
ter kennis gebracht van het Agentschap, 
samen met alle relevante informatie met 
betrekking tot dit besluit. Deze informatie 
behelst met name gedetailleerde redenen 
voor de kostenverdeling tussen de 
lidstaten, zoals onder meer:

Het kostentoewijzingsbesluit wordt door 
de nationale regulerende instanties 
onverwijld ter kennis gebracht van het 
Agentschap, samen met alle relevante 
informatie met betrekking tot dit besluit.
Deze informatie behelst met name 
gedetailleerde redenen voor de 
kostenverdeling tussen de lidstaten, zoals 
onder meer:

Or. en

Amendement 549
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toewijzingsbesluit wordt gepubliceerd. Het kostentoewijzingsbesluit wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 550
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toewijzingsbesluit wordt gepubliceerd. Het kostentoewijzingsbesluit wordt 
gepubliceerd. Artikel 19, 20 en 22 van 
Verordening (EG) nr. 713/2009 zijn hier 
van toepassing.

Or. en

Amendement 551
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toewijzingsbesluit wordt gepubliceerd. Het kostentoewijzingsbesluit wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 552
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Agentschap zendt de Commissie 
onverwijld een afschrift toe van alle 
besluiten, met inbegrip van alle relevante 
informatie in verband met elk besluit. Deze 
informatie kan in samengevoegde vorm 
worden verstrekt. De Commissie neemt de 
vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige informatie in acht.

7. Het Agentschap zendt de Commissie 
onverwijld een afschrift toe van alle 
kostentoewijzingsbesluiten, met inbegrip 
van alle relevante informatie in verband 
met elk besluit. Deze informatie kan in 
samengevoegde vorm worden verstrekt. De 
Commissie neemt de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie in acht.

Or. en

Amendement 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Article 13 bis
Van de financiële middelen die 
beschikbaar worden gesteld voor 
projecten voor de energie-infrastructuur, 
dient ten minste twee derde te worden 
toegewezen aan projecten met betrekking 
tot  elektriciteitsinfrastructuur.

Or. nl

Justification

De Commissie heeft in haar rapport van juni 2011 de totale investeringsnoden voor 
infrastructuur tegen 2020 geschat op ongeveer 200 miljard euro. Hiervan zou bij benadering 
140 miljard euro nodig zijn voor de elektriciteitsinfrastructuur en 70 miljard euro voor de 
gasinfrastructuur. De verhouding in investeringsnoden moet gereflecteerd worden in de 
toewijzing van de financiële middelen. Twee derde van het totale beschikbare budget moet 
gereserveerd worden voor elektriciteitsinfrastructuur.

Amendement 554
Werner Langen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, 
voorzieningen voor gasopslag en LNG-
fabrieken, in vergelijking met de normale
risico's van een infrastructuurproject en 
wanneer dergelijke risico's niet vallen 
onder een ontheffingsregeling 
overeenkomstig artikel 36 van 
Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009, zorgen de 
nationale regulerende instanties ervoor dat 
bij de toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

In verband met de betaling van netkosten 
worden projecten voor de pompopslag van 
elektriciteit, voorzieningen voor gasopslag 
en LNG-fabrieken niet behandeld als 
eindverbruikers om hun 
concurrentievermogen niet in het gedrang
te brengen.

Or. de

Amendement 555
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, 
voorzieningen voor gasopslag en LNG-
fabrieken, in vergelijking met de normale 
risico's van een infrastructuurproject en 
wanneer dergelijke risico's niet vallen 
onder een ontheffingsregeling 
overeenkomstig artikel 36 van 
Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009, zorgen de 
nationale regulerende instanties ervoor dat 
bij de toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

Wanneer projecten voor de pompopslag 
van elektriciteit in verband met de 
betaling van netkosten als eindverbruikers 
worden behandeld, stellen de lidstaten 
deze projecten in de toekomst vrij van 
zulke kosten.

Or. de

MotiveringThe proposed exemption for hydro-pumped electricity storage projects is 
appropriate, as they form an important part of a holistic approach and are of major 
significance for a properly functioning network infrastructure, but are in competition both 
among themselves and with other storage and flexibility options. The same should also apply 
to gas storage facilities and LNG plants. Since hydro-pumped electricity storage plants are 
not end consumers, investments for the continued operation of existing projects should be 
encouraged by exemption from charges.
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Amendement 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend. Dit lid laat de reeds krachtens de 
nationale wetgevingen voorhanden 
stimuleringsmaatregelen onverlet.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 557
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, alsook rekening houdend 
met de verwachte toekomstige kosten voor 
energieverbruikers, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

Or. en

Amendement 558
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 (a), 
(b), (d) and (e), alsook punt 2, vallend 
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belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

project van gemeenschappelijk belang, met 
uitzondering van projecten voor de 
pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

Or. en

Amendement 559
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig artikel 12 uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig artikel 12 uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
effecten dankzij het project. De nationale 
regulerende instanties analyseren verder de 
specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
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vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico's met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico's.

vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico’s behoren onder meer risico’s met 
betrekking tot een ontoereikende 
terugwinning van de kosten en 
ontwikkelingsrisico's.

Or. de

Amendement 560
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
en met name de regionale of voor de 
gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico's met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico's.

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
en met name de regionale of voor de 
gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe transmissie- en 
distributietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico's met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico's.

Or. nl
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Amendement 561
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig {REF} uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico's met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico's.

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de algehele resultaten van 
de kosten-batenanalyse op basis van de 
uitgewerkte methodologie en met name de 
regionale of voor de gehele Unie geldende 
positieve externaliteiten dankzij het 
project. De nationale regulerende instanties 
analyseren verder de specifieke risico's 
waaraan de projectpromotoren zich 
blootstellen, de getroffen maatregelen om 
die risico's te matigen en de 
rechtvaardiging van het risicoprofiel in het 
licht van de netto positieve effecten van het 
project in vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico's met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico's.

Or. en

Amendement 562
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig {REF} uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico's met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico's.

2. In het besluit van de nationale 
regulerende instanties om dergelijke 
stimulansen te verlenen wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig {REF} uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico's waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico's te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico's behoren onder meer risico's in 
verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, met nieuwe 
distributietechnologieën, risico's met 
betrekking tot een ontoereikende 
terugwinning van de kosten en 
ontwikkelingsrisico's.

Or. en

Amendement 564
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig deze verordening 
verleende stimulansen houden rekening 
met de specifieke aard van het opgelopen 
risico en omvatten:

3. De overeenkomstig deze verordening 
verleende stimulansen houden rekening 
met de specifieke aard van het opgelopen 
risico en omvatten onder meer:

Or. en
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Motivering

De lijst van stimuleringsmaatregelen dient niet uitsluitend tot bovenstaande lijst beperkt te 
worden, omdat het hierdoor onmogelijk zou worden om nieuwe manieren te ontwikkelen voor 
het stimuleren van investeringen.

Amendement 565
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig deze verordening 
verleende stimulansen houden rekening 
met de specifieke aard van het opgelopen 
risico en omvatten:

3. De overeenkomstig deze verordening 
verleende stimulansen houden rekening 
met de specifieke aard van het opgelopen 
risico en omvatten, waaronder:

Or. en

Amendement 566
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een gemeenschappelijke methodologie 
om de opgelopen grotere risico's van 
investeringen in elektriciteits- en 
gasprojecten te evalueren.

(b) een gemeenschappelijke methodologie 
om de opgelopen grotere risico's van 
investeringen in elektriciteitsprojecten, 
gasprojecten en projecten in het kader van 
slimme netten te evalueren.

Or. nl

Amendement 567
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
Francisco Sosa Wagner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een gemeenschappelijke methodologie 
om de opgelopen grotere risico's van 
investeringen in elektriciteits- en 
gasprojecten te evalueren.

(b) een gemeenschappelijke methodologie 
om de opgelopen grotere risico's van 
investeringen in elektriciteits-, gas- en 
slimmenetwerkprojecten te evalueren.

Or. en

Amendement 568
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een gemeenschappelijke methodologie 
om de opgelopen grotere risico's van 
investeringen in elektriciteits- en 
gasprojecten te evalueren.

(b) Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. de

Amendement 569
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie haar methodologie 
bekend, alsook de criteria die zij gebruikt 
om investeringen in elektriciteits- en 
gastransmissieprojecten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren.

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie die besloten heeft 
aanvullende stimulerende maatregelen te 
treffen haar methodologie bekend, alsook 
de criteria die zij gebruikt om 
investeringen in elektriciteits- en 
gastransmissieprojecten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren.
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Or. en

Amendement 570
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie haar methodologie 
bekend, alsook de criteria die zij gebruikt 
om investeringen in elektriciteits- en 
gastransmissieprojecten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren.

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie haar methodologie 
bekend, alsook de criteria die zij gebruikt 
om investeringen in elektriciteits- en 
gastransmissieprojecten en in projecten in 
het kader van slimme netten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren.

Or. nl

Amendement 571
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie haar methodologie 
bekend, alsook de criteria die zij gebruikt 
om investeringen in elektriciteits- en 
gastransmissieprojecten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren.

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie haar methodologie 
bekend, alsook de criteria die zij gebruikt 
om investeringen in elektriciteits-, 
gastransmissie- en 
slimmenetwerkprojecten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren.

Or. en

Amendement 572
Bernd Lange
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie haar methodologie 
bekend, alsook de criteria die zij gebruikt 
om investeringen in elektriciteits- en 
gastransmissieprojecten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren.

5. Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. de

Amendement 573
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 
betreffende in dit artikel bedoelde 
stimulansen publiceren overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 18, lid 1 tot en met 
3, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

6. De Commissie brengt in samenwerking 
met ACER richtsnoeren uit betreffende in 
dit artikel bedoelde stimulansen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, 
lid 1 tot en met 3, van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 en artikel 23, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 715/2009, daarbij
waar nodig rekening houdend met 
specifieke nationale omstandigheden.

Or. en

Amendement 574
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 
betreffende in dit artikel bedoelde 

6. De Commissie publiceert richtsnoeren 
betreffende in dit artikel bedoelde 
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stimulansen publiceren overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 18, lid 1 tot en met 
3, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

stimulansen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 18, lid 1 tot en met 3, van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009. In dat verband worden de in 
lid 3, onder c) van dit artikel bedoelde 
regels betreffende een extra return op het 
kapitaal bijzonder in acht genomen.

Or. de

Amendement 575
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 
betreffende in dit artikel bedoelde
stimulansen publiceren overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 18, lid 1 tot en met 3, 
van Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

6. De Commissie kan richtsnoeren 
betreffende stimulansen publiceren 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, 
lid 1 tot en met 3, van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 en artikel 23, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

Or. en

Motivering

Aangezien Verordening (EG) 715/2009 reeds voorziet in de mogelijkheid van stimulerende 
maatregelen voor de bouw van nieuwe infrastructuur, mag het artikel niet beperkt worden tot 
de in genoemde projecten van algemeen belang.

Amendement 576
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 6. De Commissie publiceert richtsnoeren 
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betreffende in dit artikel bedoelde 
stimulansen publiceren overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 18, lid 1 tot en met 
3, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

betreffende in dit artikel bedoelde 
stimulansen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 18, lid 1 tot en met 3, van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009.

  

Or. ro

Amendement 577
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Operationele coördinatie

1. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
energie-infrastructuur van de Europese 
Unie, waaronder projecten van algemeen 
belang, doeltreffend wordt geëxploiteerd, 
dient het Agentschap binnen zes maanden 
na inwerkingtreding van onderhavige 
verordening zijn voorstel voor een 
ontwerp en de tenuitvoerlegging van 
passende real-time operationele 
coördinatie in bij de Commissie.
2. De voorstellen omvatten:
a) volledige functionele specificaties met 
een duidelijke indicatie van welke 
gegevens er door alle onderling 
verbonden transmissiesysteembeheerders 
binnen een gegeven leveringsgebied 
moeten worden vergaard en onderling met 
elkaar gedeeld.
b) bestuursmodellen, met inbegrip van 
eigenaarschap;
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c) tijdsschema’s voor de 
tenuitvoerlegging;
3. Binnen zes maanden na ontvangst van 
het voorstel raadpleegt de Commissie alle 
desbetreffende belanghebbenden en 
brengt zij er een met redenen omkleed 
advies over uit.
4. Binnen drie maanden na ontvangst van 
het advies van het Agentschap geeft de 
Commissie het ENTSB voor elektriciteit 
en het ENTSB voor gas het sein dat zij 
beginnen kunnen met de uitvoering van 
de passende operationele coördinatie.
5. De operationele informatie zoals 
bedoeld in artikel 2 bis wordt in real-time 
beschikbaar gesteld aan zowel alle 
onderling verbonden systeembeheerders 
als het Agentschap. Elke 
systeembeheerder wijst een 
contactpersoon aan die belast is met het 
beantwoorden van vragen van het 
Agentschap en van andere 
systeembeheerders over dergelijke 
informatie.
6. Het Agentschap maakt een evaluatie 
van het coördinatiemechanisme nadat dit 
twee jaar in gebruik is geweest.

Or. en

Amendement 578
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Operationele coördinatie

1. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
Europese energie-infrastructuur, 
waaronder projecten van algemeen 
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belang, doeltreffend wordt geëxploiteerd, 
dienen het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas binnen zes maanden 
na inwerkingtreding van onderhavige 
verordening hun voorstel voor een 
ontwerp en de tenuitvoerlegging van 
passende real-time operationele 
coördinatie in bij het Agentschap en de 
Commissie. Dit kan worden gedaan in de 
vorm van specifieke en bindende 
leveringen van overeenkomstig de 
bestaande procedures goed te keuren 
netwerkcodes.
2. De voorstellen omvatten:
a) volledige functionele specificaties met 
een duidelijke indicatie van welke 
gegevens er door alle onderling 
verbonden transmissiesysteembeheerders 
binnen een gegeven leveringsgebied 
moeten worden vergaard en onderling met 
elkaar gedeeld.
b) bestuursmodel, met inbegrip van 
eigenaarschap;
c) tijdsschema voor de tenuitvoerlegging;
3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de voorstellen brengt het Agentschap daar 
een met redenen omkleed advies over uit.
4. Binnen drie maanden na ontvangst van 
het advies van het Agentschap, geeft de 
Commissie het ENTSB voor elektriciteit 
en het ENTSB voor gas het sein dat zij 
beginnen kunnen met de uitvoering van 
de passende operationele coördinatie.
5. De operationele informatie zoals 
bedoeld in artikel 2 bis wordt in real-time 
beschikbaar gesteld aan zowel alle 
onderling verbonden systeembeheerders 
als het Agentschap. Elke 
systeembeheerder wijst een 
contactpersoon aan die belast is met het 
beantwoorden van vragen over dergelijke 
informatie van het Agentschap en van 
andere systeembeheerders.
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Or. en

Motivering

Het is als gevolg van de almaar stijgende complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van het 
netwerk met het oog op de vergaring van real-time gegevens over de grensoverschrijdende 
uitwisseling van elektriciteit en gas alsook de relatieve kosten daarvan, nodig de operationele 
systemen op Europees niveau te coördineren om zo de Commissie, de lidstaten, de 
regulerende instanties alsook de transmissiesysteembeheerders te kunnen voorzien van 
nuttige gegevens voor een veilig en doeltreffend beheer van infrastructuurnetwerken en de 
toekomstige planning daarvoor.

Amendement 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Operationele coördinatie

1. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
energie-infrastructuur van de Europese 
Unie, waaronder projecten van algemeen 
belang, doeltreffend wordt geëxploiteerd, 
dienen het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas binnen zes maanden 
na inwerkingtreding van onderhavige 
verordening hun voorstel voor een 
ontwerp en de tenuitvoerlegging van 
passende real-time operationele 
coördinatie in bij het Agentschap en de 
Commissie, daarbij rekening houdend met 
de verschillende regionale operationele 
vereisten.
2. De voorstellen omvatten:
a) volledige functionele specificaties met 
een duidelijke indicatie van welke 
gegevens er door alle onderling 
verbonden transmissiesysteembeheerders 
binnen een gegeven leveringsgebied 
moeten worden vergaard en onderling met 
elkaar gedeeld.
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b) tijdsschema’s voor de 
tenuitvoerlegging;
3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de voorstellen brengt het Agentschap daar 
een met redenen omkleed advies over uit.
4. Binnen drie maanden na ontvangst van 
het advies van het Agentschap, geeft de 
Commissie het ENTSB voor elektriciteit 
en het ENTSB voor gas het sein dat zij 
beginnen kunnen met de uitvoering van 
de passende operationele coördinatie.
5. De operationele informatie zoals 
bedoeld in artikel 2 bis wordt in real-time 
beschikbaar gesteld aan zowel alle 
onderling verbonden systeembeheerders 
als het Agentschap. Elke 
systeembeheerder wijst een 
contactpersoon aan die belast is met het 
beantwoorden van vragen over dergelijke 
informatie van het Agentschap en van 
andere systeembeheerders.

Or. en

Motivering

Niettegenstaande de ontegenzeggelijk voordelen van real-time operationele coördinatie van 
TSB’s dienen de lidstaten en hun TSB’s de juridische verantwoordelijkheid voor de 
energievoorzieningszekerheid en een veilig beheer op zich te nemen. Er dient daarbij terdege 
rekening te worden gehouden met de grote verschillen in operationele vereisten tussen de 
transmissiesystemen. Verder stelt de bestaande Europese wetgeving reeds afdoende eisen aan 
het bestuur en het eigenaarschap van TSB’s.

Amendement 580
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V – artikel -15 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -15

Projecten waarvoor een uitzondering 
verkregen is overeenkomstig artikel 36 
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van Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 
van Verordening (EG) nr. 714/2009 
komen niet in aanmerking voor Europese 
financiële steun overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit].

Or. en

Motivering

De voordelen van de aanwijzing als project van gemeenschappelijk belang overlappen met 
een uitzondering overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2009/73/EG of 17 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009. Aanvullende financiële steun kan in het bijzonder van invloed zijn op de 
afschrijvingsperiode van nieuwe infrastructuur en dus gevolgen hebben voor het 
ontheffingsbesluit. Dat betekent dat projecten met een ontheffing geen aanvullende 
financiering zouden moeten krijgen uit hoofde van de Connecting Europe-faciliteit.

Amendement 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten die in aanmerking komen voor 
financiële steun van de Unie

Schrappen

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

2. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
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van bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en 
punt 2, met uitzondering van projecten 
voor pompopslag van elektriciteit, komen 
ook in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van artikel 5, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:
(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig artikel 13, 
lid 4, onder (a), blijkt duidelijk dat het 
project aanzienlijke positieve 
externaliteiten biedt, zoals 
energievoorzieningszekerheid, solidariteit 
of innovatie; en
(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, 
blijkt dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de 
commerciële levensvatbaarheid van het 
project wordt afgewogen wordt rekening 
gehouden met het besluit inzake de 
stimulansen en de rechtvaardiging 
daarvan overeenkomstig artikel 14, lid 3;
en
(c) met betrekking tot het project is een 
besluit betreffende de 
grensoverschrijdende kostentoewijzing 
overeenkomstig artikel 36 vastgesteld of, 
bij projecten waarvoor een ontheffing 
overeenkomstig artikel 36 van 
Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 is 
verleend, de bevoegde nationale 
regulerende instanties en het Agentschap 
hebben een advies uitgebracht over de 
commerciële levensvatbaarheid van het 
project.
3. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
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van bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van 
subsidies voor werkzaamheden 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van een 
Connecting Europe-faciliteit], op 
voorwaarde dat de betrokken project-
promotoren duidelijk de aanzienlijke 
positieve externaliteiten ten gevolge van 
de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

Or. en

Motivering

De energierichtsnoeren dienen te bepalen welke projecten van algemeen belang er in de 
periode tot 2020 moeten worden verwezenlijkt. Het is dan ook van het grootste belang dat de 
richtsnoeren zo snel mogelijk worden goedgekeurd. De voorwaarden waaronder projecten 
van algemeen belang in aanmerking komen voor financiële steun van de Unie krachtens de 
CEF-verordening dienen te worden vastgesteld binnen de CEF zelf. Op deze manier is het 
mogelijk om de samenhang tussen de toewijzing van Europese subsidies die na goedkeuring 
van het meerjarig financieel kader beschikbaar worden enerzijds en de projecten van 
algemeen belang die gefinancierd dienen te worden via de CEF anderzijds, te verbeteren.

Amendement 582
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten die in aanmerking komen voor 
financiële steun van de Unie

Projecten die in aanmerking komen voor 
financiële steun van de Unie en de 
voorwaarden voor die steun

Or. en

Amendement 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
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Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De energierichtsnoeren dienen te bepalen welke projecten van algemeen belang er in de 
periode tot 2020 moeten worden gerealiseerd. Het is dan ook van het grootste belang dat de 
richtsnoeren zo snel mogelijk worden goedgekeurd. De voorwaarden waaronder projecten 
van algemeen belang in aanmerking komen voor financiële steun van de Unie krachtens de 
CEF-verordening dienen te worden vastgesteld binnen de CEF zelf. Op deze manier is het 
mogelijk om de samenhang tussen de toewijzing van Europese subsidies die na goedkeuring 
van het meerjarig financieel kader beschikbaar worden enerzijds en de projecten van 
algemeen belang die gefinancierd dienen te worden via de CEF anderzijds, te verbeteren.

Amendement 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder de punten 1, 2 en 4, 
komen in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
studies en financiële instrumenten 

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

instrumenten overeenkomstig de 
bepalingen van [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], indien zij uitgevoerd worden in 
die delen van de gasdistributiesectoren 
waar de bepalingen inzake ontvlechting 
van Richtlijn 2009/73/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas ten uitvoer worden 
gelegd, met inbegrip van de lidstaten waar 
er uitzonderingsbepalingen bestaan in dit 
verband.
Projecten van gemeenschappelijk belang 
die binnen de categorieën van bijlage II, 
onder de punten 1, 2 en 4 vallen, komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor studies 
en financiële instrumenten overeenkomstig 
het bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit].

Or. en

Motivering

Het is, met name voor de gasmarkt, van cruciaal belang dat het derde pakket maatregelen 
betreffende de liberalisering van de energiemarkt ten uitvoer wordt gelegd en dat de 
gasproductie- en leverantieactiviteiten worden gescheiden en de bestaande 
monopolienetwerken worden ontvlecht. Dit kan worden bewerkstelligd door de voorwaarde te 
stellen dat alleen die gasprojecten van algemeen belang die uitgevoerd worden in 
gasinfrastructuursectoren in lidstaten waar er daadwerkelijk werk wordt gemaakt van de 
ontwrichting van eigendom, in aanmerking komen voor financiële steun van de EU.

Amendement 585
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 

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

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

Or. de

Amendement 586
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder de punten 1, 2 en 4, 
komen in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
studies en financiële instrumenten 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot oprichting van een Connecting 
Europe-faciliteit]. De keuze van de 
financiële instrumenten wordt bepaald 
door de aard van de projecten. Niet elke 
vorm van financiering is noodzakelijk van 
toepassing voor elk project.

Or. de

Amendement 587
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
komen in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
studies en financiële instrumenten 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot oprichting van een Connecting 
Europe-faciliteit].

Or. en

Amendement 588
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 589
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 590
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, onder punten 1 en 2, 
komen in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
het bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat het project 
commercieel niet levensvatbaar is volgens 
het bedrijfsplan en andere beoordelingen 
die met name door mogelijke 
investeerders of schuldeisers zijn 
uitgevoerd.

Or. de

Amendement 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
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Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en 
punt 2, met uitzondering van projecten 
voor pompopslag van elektriciteit, komen 
ook in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van, lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:

Schrappen

(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig, lid 4, onder 
(a), blijkt duidelijk dat het project 
aanzienlijke positieve externaliteiten 
biedt, zoals energievoorzieningszekerheid, 
solidariteit of innovatie; en
(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, 
blijkt dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de 
commerciële levensvatbaarheid van het 
project wordt afgewogen wordt rekening 
gehouden met het besluit inzake de 
stimulansen en de rechtvaardiging 
daarvan overeenkomstig, lid 3; en
(c) met betrekking tot het project is een 
besluit betreffende de 
grensoverschrijdende kostentoewijzing 
overeenkomstig artikel 36 vastgesteld of, 
bij projecten waarvoor een ontheffing 
overeenkomstig artikel 36 van 
Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 is 



AM\900618NL.doc 79/103 PE487.999v01-00

NL

verleend, de bevoegde nationale 
regulerende instanties en het Agentschap 
hebben een advies uitgebracht over de 
commerciële levensvatbaarheid van het 
project.

Or. en

Motivering

De energierichtsnoeren dienen te bepalen welke projecten van algemeen belang er in de 
periode tot 2020 moeten worden gerealiseerd. Het is dan ook van het grootste belang dat de 
richtsnoeren zo snel mogelijk worden goedgekeurd. De voorwaarden waaronder projecten 
van algemeen belang in aanmerking komen voor financiële steun van de Unie krachtens de 
CEF-verordening dienen te worden vastgesteld binnen de CEF zelf. Op deze manier is het 
mogelijk om de samenhang tussen de toewijzing van Europese subsidies die na goedkeuring 
van het meerjarig financieel kader beschikbaar worden enerzijds en de projecten van 
algemeen belang die gefinancierd dienen te worden via de CEF anderzijds, te verbeteren.

Amendement 592
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook 
in aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van artikel 5, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van subsidies 
voor werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van artikel 5, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:

Or. de
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Motivering

De buitengewoon snelle ontwikkeling van hernieuwbare energie vergt een omvangrijke 
uitbreiding van de opslagcapaciteit. Pompopslag van elektriciteit is momenteel technisch en 
economisch gezien de doeltreffendste technologie voor de opslag van elektriciteit. Als 
projecten voor de pompopslag van elektriciteit bij financiële steunregelingen worden 
benadeeld, kan dit leiden tot een tragere ontwikkeling van die projecten, met minder 
veiligheid in de elektriciteitsvoorziening tot gevolg. Ook moet worden opgemerkt dat de 
toekomstige bouw van projecten voor de pompopslag van elektriciteit fors hogere 
ontwikkelingskosten zal vergen omdat de projecten met het grootste economische potentieel al 
verwezenlijkt zijn.

Amendement 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2,
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook 
in aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2 en 
3, komen ook in aanmerking voor 
financiële steun van de Unie in de vorm 
van subsidies voor werkzaamheden 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot oprichting van een Connecting 
Europe-faciliteit], op voorwaarde dat zij 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
procedure van artikel 5, lid 6, onder (b), of 
aan de volgende criteria voldoen:

Or. en

Amendement 594
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2,
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook 
in aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van, lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a), (b) en (d) en 
punt 2, komen ook in aanmerking voor 
financiële steun van de Unie in de vorm 
van subsidies voor werkzaamheden 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot oprichting van een Connecting 
Europe-faciliteit], op voorwaarde dat zij 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
procedure van, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:

Or. en

Amendement 595
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2,
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook 
in aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van, lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van subsidies 
voor werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van, lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:
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Or. en

Amendement 596
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van, lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d), punt 2 en 
punt 3, met uitzondering van projecten 
voor pompopslag van elektriciteit, komen 
ook in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van artikel 5, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:

Or. en

Motivering

Oliepijpleidingen uitsluiten van financiële steun mist enige logica.

Amendement 597
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, 
met uitzondering van projecten voor 

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d), punt 2 en 
punt 3, met uitzondering van projecten 
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pompopslag van elektriciteit, komen ook in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van, lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:

voor pompopslag van elektriciteit, komen 
ook in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat zij worden 
uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van, lid 6, onder (b), of aan de volgende 
criteria voldoen:

Or. en

Amendement 598
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig, lid 4, onder 
(a), blijkt duidelijk dat het project 
aanzienlijke positieve externaliteiten biedt, 
zoals energievoorzieningszekerheid, 
solidariteit of innovatie; en

(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig, lid 4, onder 
(a), blijkt duidelijk dat het project 
aanzienlijke positieve externaliteiten biedt, 
zoals milieutechnische en sociale 
voordelen, energievoorzieningszekerheid, 
solidariteit of innovatie; en

Or. en

Motivering

De bescherming van het milieu, onder meer in de vorm van vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, kan een van de belangrijkste bronnen zijn van publieke waarde uit 
infrastructuurinvesteringen. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij de 
besluitvorming over de financiering voor en de toekenning van financiële steun uit de 
Connecting Europe-faciliteit.

Amendement 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; en

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; Hoe dan ook, met financiële steun 
voor bouwwerkzaamheden van de EU 
mogen uitsluitend die projecten van 
algemeen belang worden ondersteund die 
economische, milieutechnische en sociale 
voordelen opleveren die door geen enkel 
concurrerend commercieel project tot 
stand kunnen worden gebracht; en

Or. en

Amendement 600
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; en

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; Hoe dan ook, met financiële steun 
voor bouwwerkzaamheden van de EU 
mogen uitsluitend die projecten van 
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algemeen belang worden ondersteund die 
economische, milieutechnische en sociale 
voordelen opleveren die door geen enkel 
concurrerend commercieel project tot 
stand kunnen worden gebracht.

Or. en

Motivering

Financiële mechanismen voor de energie-infrastructuur dienen dusdanig te worden 
vormgegeven dat hiermee een afdoende toestroom van particuliere investeringen in gang 
wordt gehouden zonder de mededinging op de Europese energiemarkten te verstoren. Indien 
er een afwijking van dit beginsel mogelijk gemaakt wordt door ook commercieel niet 
levensvatbare projecten in de definitieve lijst van PGB’s op te nemen, dan moet dat duidelijk 
en stringent worden afgebakend.

Amendement 601
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; en

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; Hoe dan ook, met financiële steun 
voor bouwwerkzaamheden van de EU 
mogen uitsluitend die projecten van 
algemeen belang worden ondersteund die 
economische, milieutechnische en sociale 
voordelen opleveren die door geen enkel 
concurrerend commercieel project tot 
stand kunnen worden gebracht;

Or. en
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Motivering

Financiële mechanismen voor de energie-infrastructuur dienen dusdanig te worden 
vormgegeven dat hiermee een afdoende toestroom van particuliere investeringen in gang 
wordt gehouden zonder de mededinging op de Europese energiemarkten te verstoren. Indien 
er een afwijking van dit beginsel mogelijk gemaakt wordt door ook commercieel niet 
levensvatbare projecten in de definitieve lijst van PGB’s op te nemen, dan moet dat duidelijk 
en stringent worden afgebakend.

Amendement 602
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig 
artikel 14, lid 3; en

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig 
artikel 14, lid 3; indien verschillende 
commercieel niet levensvatbare projecten 
met elkaar concurreren, moeten alle 
kosten en baten van elk project worden 
vergeleken en wordt het project met de 
beste kosten-batenverhouding gekozen; en

Or. fr

Motivering

Commercieel niet levensvatbaar zijn is ontoereikend als enig criterium als het niet vergezeld 
gaat van een garantie dat het project in kwestie het beste commercieel niet levensvatbare 
project is.

Amendment 603
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; en

(b) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteurs, blijkt 
dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Wanneer de commerciële 
levensvatbaarheid van het project wordt 
afgewogen wordt rekening gehouden met 
het besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan overeenkomstig, 
lid 3; indien er financiële steun verleend 
wordt aan een project van algemeen 
belang, wordt tevens grondig bekeken of 
er geen schadelijke gevolgen zijn voor 
andere commercieel haalbare 
projecten;en

Or. en

Amendement 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) met betrekking tot het project is een 
besluit betreffende de grensoverschrijdende 
kostentoewijzing overeenkomstig 
artikel 36 vastgesteld of, bij projecten 
waarvoor een ontheffing overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 is verleend, de bevoegde 
nationale regulerende instanties en het 
Agentschap hebben een advies 
uitgebracht over de commerciële 
levensvatbaarheid van het project.

(c) met betrekking tot het project is een 
besluit betreffende de grensoverschrijdende 
kostentoewijzing overeenkomstig artikel 
13 vastgesteld

Or. en
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Motivering

Gezien de soortgelijke rol van directe financiering van EU-zijde enerzijds en afwijkingen wat 
de netwerktoegang voor derde partijen betreft anderzijds, dienen de besluiten ten aanzien van 
beide zaken in hetzelfde stadium genomen te worden, teneinde voor het juiste evenwicht 
tussen de twee instrumenten te zorgen en zo verstoringen van de mededinging tussen 
projecten te vermijden.

Amendement 605
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) er is geen sprake van verstoring 
van de mededinging tussen projecten die 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
dezelfde prioritaire corridors.

Or. en

Amendement 606
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het project leidt niet tot 
marktverstoring door benadeling van 
andere commercieel haalbare projecten.

Or. Or. en

Motivering

De PGB’s dienen dusdanig zorgvuldig te worden geselecteerd dat het eerlijk speelveld op de 
markt niet verstoord wordt.
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Amendement 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van 
subsidies voor werkzaamheden 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van een 
Connecting Europe-faciliteit], op 
voorwaarde dat de betrokken project-
promotoren duidelijk de aanzienlijke 
positieve externaliteiten ten gevolge van 
de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De energierichtsnoeren dienen te bepalen welke projecten van algemeen belang er in de 
periode tot 2020 moeten worden gerealiseerd. Het is dan ook van het grootste belang dat de 
richtsnoeren zo snel mogelijk worden goedgekeurd. De voorwaarden waaronder projecten 
van algemeen belang in aanmerking komen voor financiële steun van de Unie krachtens de 
CEF-verordening dienen te worden vastgesteld binnen de CEF zelf. Op deze manier is het 
mogelijk om de samenhang tussen de toewijzing van Europese subsidies die na goedkeuring 
van het meerjarig financieel kader beschikbaar worden enerzijds en de projecten van 
algemeen belang die gefinancierd dienen te worden via de CEF anderzijds, te verbeteren.

Amendement 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van subsidies 
voor werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van subsidies 
voor werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

De financiële steun die aan een project 
van algemeen belang is toegekend, kan 
niet met terugwerkende kracht worden 
ingetrokken indien het project op een 
zeker moment zijn status van project van 
algemeen belang kwijtraakt. Dit laat 
besluiten van de Rekenkamer onverlet.

Or. en

Motivering

Er dient voor te worden gezorgd dat reeds aan PGB-projecten verleende financiële steun (met 
inbegrip van investeringsstimulansen) niet met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken
in het geval dat het project zijn status verliest, tenzij de projectpromotor duidelijk 
aantoonbaar onjuiste informatie heeft verstrekt om een PGB-status te verwerven.

Amendement 609
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, 

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e), komen ook in 
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komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van subsidies 
voor werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

Or. de

Amendement 610
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van subsidies 
voor werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e), komen ook in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

Or. en

Amendement 611
Algirdas Saudargas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, 
komen ook in aanmerking voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van subsidies 
voor werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(e), komen ook in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit], op voorwaarde dat de betrokken 
projectpromotoren duidelijk de 
aanzienlijke positieve externaliteiten ten 
gevolge van de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen.

Or. en

Amendement 612
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 a. De voorwaarden voor financiële 
steunverlening door de EU voor projecten 
van algemeen belang worden afgezet 
tegen de bijdrage van de projecten in 
kwestie aan een of meerdere, in artikel 1 
bis uiteengezette, relevante doelstellingen.
De bijdrage dient als volgt te worden 
afgezet tegen de criteria voor elke 
doelstelling:
(i) Bevordering van de verdere integratie 
van de interne energiemarkt en de 
grensoverschrijdende interoperabiliteit 
van elektriciteits- en gasnetwerken.
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- het aantal projecten dat de netwerken 
binnen de lidstaten daadwerkelijk 
onderling met elkaar verbindt en interne 
obstakels verwijdert;
- terugdringing of opheffing van de 
isolatie van een lidstaat op energiegebied;
- het percentage grensoverschrijdend 
transmissievermogen voor elektriciteit in 
verhouding tot de geïnstalleerde 
elektriciteitsopwekkingcapaciteit in de 
desbetreffende lidstaten; en
- het percentage van de hoogste piekvraag 
van de twee desbetreffende lidstaten dat 
gedekt wordt door 
terugstroomkoppelingen voor gas.
(ii) Vergroting van de 
energievoorzieningszekerheid van de EU, 
te meten aan de hand van de ontwikkeling 
van de veerkracht van het systeem en de 
veiligheid van de exploitatie ervan:
- het aantal projecten en de capaciteit 
daarvan waarmee diversificatie van de 
leveringsbronnen, tegenpartijen voor 
levering en leveringsroutes tot stand kan 
worden gebracht;
- het aantal projecten dat de 
opslagcapaciteit vergroot;
- vermindering van het te verwachten 
aantal onderbrekingen en de duur 
daarvan;
- de hoeveelheid hernieuwbare energie die 
vermijdbaar verloren gaat als gevolg van 
een gebrek aan grensoverschrijdende 
koppelingen;
- de koppeling van geïsoleerde markten 
met gediversifieerdere leveringsbronnen;
of
(iii) Bijdrage aan een duurzame 
ontwikkeling en bescherming van het 
milieu:
- de transmissie van hernieuwbare 
elektriciteit van de plaats van opwekking 
naar belangrijke verbruikscentra en 
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opslagfaciliteiten;
- de hoeveelheid CO2 die niet uitgestoten 
is dankzij de bouw van middels CEF 
gesteunde projecten.

Or. en

Amendement 613
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 a. 3 bis. Projecten die bijdragen tot 
energie-efficiëntie en de integratie van 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energieopwekking ontvangen ten minste 
twee derde van de financiële steun die 
beschikbaar is voor projecten voor 
energie-infrastructuur.

Or. de

Amendement 614
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Acht het van zeer groot belang dat 
verstoring van de mededinging vermeden 
wordt tussen met name projecten die 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
dezelfde prioritaire corridor.

Or. Or. en
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Amendement 615
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten minste tweederde van de voor 
energie-infrastructuurprojecten 
beschikbare financiële steun moet 
uitgetrokken worden voor 
elektriciteitsinfrastructuurprojecten.

Or. en

Motivering

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Amendement 616
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Reservering van financiële steun voor 

elektriciteitsinfrastructuur
1. De financiële steun voor energie-
infrastructuur wordt gereserveerd voor 
specifieke vormen van gebruik. Concreet 
wordt ten minste tweederde van de voor 
energie-infrastructuurprojecten 
beschikbare financiële steun uitgetrokken 
voor elektriciteitsinfrastructuurprojecten.
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Or. en

Motivering

Er is voor elektriciteitsprojecten twee keer zoveel financiering nodig als voor gasprojecten. 
Dit verschil in investeringsbehoefte dient duidelijk te worden weerspiegeld in de EU-steun, 
door ten minste twee keer zoveel middelen voor elektriciteitsinfrastructuur uit te trekken als 
voor gasprojecten en andere potentiële infrastructuurprojecten.

Amendement 617
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2017 publiceert de Commissie 
een verslag over de tenuitvoerlegging van 
de projecten van gemeenschappelijk 
belang. In dit verslag wordt een evaluatie 
gegeven van:

1. Elk jaar zendt de Commissie een 
verslag toe aan het Europees Parlement 
en de Raad met daarin gegevens over:.

Or. ro

Amendement 618
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de feitelijke kosten en de impact 
van projecten van algemeen belang in de 
EU als geheel;

Or. Or. en

Amendement 619
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter d (nieuw) - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vaststelling van de beste en innovatieve 
praktijken ten aanzien van de 
betrokkenheid van belanghebbenden en 
beperking van de milieuschade tijdens het 
vergunningverleningsproces en de 
uitvoering van projecten;

Or. en

Amendement 620
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2017 zendt de Commissie een
verslag over de tenuitvoerlegging van de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
toe aan het Europees Parlement en de 
Raad. In dit verslag wordt een evaluatie 
gegeven van:
(a) de voortgang die is bereikt bij de 
opstelling, ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van de overeenkomstig 
artikel 3 geselecteerde projecten van 
gemeenschappelijk belang en, wanneer 
relevant, de eventuele vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging en de andere 
ondervonden moeilijkheden;

(b) de financiële middelen die voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd 
overeenkomstig het bepaalde in [de 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van een 
Connecting Europe-faciliteit], afgemeten 
aan de totale waarde van de gefinancierde 
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projecten van gemeenschappelijk belang;
(c) wat de elektriciteits- en gassector 
betreft, de ontwikkeling van het 
interconnectieniveau tussen de lidstaten, 
de daarmee verband houdende 
ontwikkeling van de energietarieven, de 
redenen daarvan en de desbetreffende 
economische kosten;  

(d) wat de vergunningverlening en 
inspraak van het publiek betreft:

- de gemiddelde en maximale totale duur 
van de vergunningsprocedures voor 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
met inbegrip van de duur voor elke stap 
van de vergunningsprocedure, vergeleken 
met het tijdschema dat voorzien was in het 
oorspronkelijke schema van grote 
mijlpalen als bedoeld in artikel 11, lid 3;
- het niveau van de tegenstand tegen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
(met name het aantal ingediende 
bezwaarschriften gedurende het openbare 
raadplegingsproces, het aantal wettelijke 
beroepsprocedures, enz.);
(e) wat de behandeling op 
regelgevingsgebied betreft:
- het aantal projecten van 
gemeenschappelijk belang waarvoor een 
besluit betreffende de 
grensoverschrijdende kostentoewijzing 
overeenkomstig artikel 13 is vastgesteld;
- het aantal en het type projecten van 
gemeenschappelijk belang waarvoor 
specifieke stimulansen overeenkomstig 
artikel 14 zijn verleend.

Or. ro

Amendement 621
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidend gedeelte
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie richt op het internet, in de 
officiële talen van de EU, een 
infrastructuurtransparantieplatform op met 
laagdrempelige toegang voor het grote 
publiek. Dit platform biedt de volgende 
informatie:

Or. de

Amendement 622
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) algemene, op gezette tijden 
geactualiseerde informatie, inclusief 
geografische informatie, in verband met 
elk project van gemeenschappelijk belang;

(a) algemene, op gezette tijden 
geactualiseerde informatie, inclusief 
geografische informatie en kosten, in 
verband met elk project van 
gemeenschappelijk belang;

Or. en

Amendement 623
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) op gezette tijden geactualiseerde 
informatie over de werkzaamheden van de 
overeenkomstig artikel 3, lid 2, opgerichte 
groepen, met inbegrip van de ter 
behandeling bij deze groepen ingediende 
documenten en analyses waaruit 
eventuele commercieel gevoelige 
informatie evenwel zorgvuldig verwijderd 
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is.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een zo groot mogelijke deelname van en acceptatie door het publiek, 
dienen de planningsprocedures voor netwerken reeds in een zo vroeg mogelijk stadium 
transparant te zijn. Als de procedures slechts in een later stadium transparant worden 
gemaakt, kan het gebeuren dat projecten als een voldongen feit worden gezien, hetgeen ten 
koste zou gaan van het algehele doel van het voorstel.

Amendement 624
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voornaamste resultaten van de 
kosten-batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
voor de betrokken projecten van 
gemeenschappelijk belang, exclusief alle 
commercieel gevoelige informatie.

(c) de volledige resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
voor de betrokken projecten van 
gemeenschappelijk belang, exclusief alle 
commercieel gevoelige informatie.

Or. en

Motivering

De volledige resultaten van de kosten-batenanalyse voor de verschillende projecten dienen 
eenvoudig en volledig toegankelijk te zijn voor de belanghebbenden (onder inachtneming van 
de vertrouwelijke aard van commercieel gevoelige informatie). Belanghebbenden moeten zich 
dankzij het informatie- en publiciteitsproces op enig welk moment op de hoogte kunnen stellen 
van de vooruitgang van het project.

Amendement 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voornaamste resultaten van de 
kosten-batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
voor de betrokken projecten van 
gemeenschappelijk belang, exclusief alle 
commercieel gevoelige informatie.

(c) de volledige resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
voor de betrokken projecten van 
gemeenschappelijk belang, exclusief alle 
commercieel gevoelige informatie.

Or. en

Amendement 626
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voornaamste resultaten van de 
kosten-batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
voor de betrokken projecten van 
gemeenschappelijk belang, exclusief alle 
commercieel gevoelige informatie.

(c) de voornaamste resultaten van de 
kosten-batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig uitgewerkte methodologie 
voor de betrokken projecten van 
gemeenschappelijk belang, exclusief alle 
commercieel gevoelige informatie.

Or. en

Amendement 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) op gezette tijden geactualiseerde 
informatie over de werkzaamheden van de 
overeenkomstig artikel 3, lid 2 opgerichte 
groepen, met inbegrip van de agenda en 
de notulen van de vergadering, onder 
weglating van eventuele 
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bedrijfsgeheimen.

Or. en

Amendement 628
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) informatie over de actuele lijst van 
projecten van algemeen belang, een 
overzicht over de verschillende fases van 
het besluitvormingsproces, de agenda van 
de vergaderingen van de regionale 
groepen, alsmede publicatie van de 
notulen van de vergaderingen en de in die 
vergaderingen genomen besluiten.

Or. en

Amendement 629
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de effectbeoordelingen achteraf 
waarin een beschrijving wordt gegeven 
van de effecten van de gerealiseerde 
projecten van algemeen belang voor de 
EU als geheel.

Or. en
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Amendement 630
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Verordening EG nr. 713/2009 wordt als 
volgt gewijzigd:
Art. 22 (a) wordt vervangen door:
Er dient het Agentschap een vergoeding te 
worden betaald voor verzoeken tot 
ontheffingsbesluiten overeenkomstig 
artikel 9, lid 1, alsmede voor andere 
overeenkomstig [Verordening betreffende 
richtsnoeren voor de trans-Europese 
energie-infrastructuur en houdende 
intrekking van Beschikking 
nr. 1364/2006/EG] door het Agentschap 
geleverde diensten.

Or. en

Motivering

Eventuele financiële beperkingen van het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER) dienen niet in de weg te staan van de uitvoering van de belangrijke 
taak van het Agentschap.


