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Amendement 631
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Offshore-elektriciteitsnetwerk in de 
noordelijke zeeën ("NSOG"): geïntegreerd 
offshore-elektriciteitsnetwerk in de 
Noordzee, de Ierse Zee, het Kanaal, de 
Oostzee en de naburige wateren om 
elektriciteit te transporteren van 
hernieuwbare offshore-energiebronnen 
naar centra van verbruik en opslag en om 
de grensoverschrijdende uitwisseling van 
elektriciteit te bevorderen.

(1) Offshore-elektriciteitsnetwerk in de 
noordelijke zeeën ("NSOG"): geïntegreerd 
offshore-elektriciteitsnetwerk in de 
Noordzee, de Ierse Zee, het Kanaal, de 
Oostzee en de naburige wateren en 
gerelateerde netwerkontwikkelingen 
(interconnecties, versterking van het 
interne onshorenetwerk) om elektriciteit te 
transporteren van hernieuwbare offshore-
energiebronnen naar centra van verbruik en 
opslag en om de grensoverschrijdende 
uitwisseling van elektriciteit te bevorderen.

Or. en

Motivering

Ook de ontwikkelingen op het land en onderzeese interconnectoren moeten hieronder vallen.

Amendement 632
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met mediterrane derde 
landen, met name met het oog op de 
integratie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio, namelijk tussen het Iberisch 
schiereiland en Frankrijk, met het oog op 
de voltooiing van de interne markt en de 
integratie van uit hernieuwbare bronnen
opgewekte elektriciteit, en met 
mediterrane derde landen;

Or. en
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Amendement 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met mediterrane derde 
landen, met name met het oog op de 
integratie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenwestelijk en zuidwestelijk 
Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met mediterrane derde 
landen, met name met het oog op de 
integratie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Amendement 634
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met mediterrane derde 
landen, met name met het oog op de 
integratie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met derde landen, met 
name met het oog op de integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Amendement 635
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
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interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met mediterrane derde 
landen, met name met het oog op de 
integratie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met derde landen, met 
name met het oog op de integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Motivering

Hierdoor kan elk derde land in aanmerking komen, zoals mediterrane landen, Zwitserland of 
Noorwegen, met name voor projecten voor de opslag van elektriciteit, die bijzonder relevant zijn 
en nodig zijn om uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit beter te integreren.

Amendement 636
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met mediterrane derde 
landen, met name met het oog op de 
integratie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen.

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met derde landen, met 
name met het oog op de integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen.

Or. de

Motivering

In de huidige bewoording worden alleen mediterrane landen genoemd, waardoor andere derde 
landen niet in aanmerking komen.

Amendement 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Malta, Portugal, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk.

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, 
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk.
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Zuid-west elektriciteitssubcorridor ("SWE 
subcorridor"):

Or. en

Amendement 638
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Malta, Portugal, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk.

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Malta, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, het Verenigd Koninkrijk.

Or. en

Amendement 639
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Malta, Portugal, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk.

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Malta, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, het Verenigd Koninkrijk.

Or. de

Motivering

Door zijn geografische ligging en betrokkenheid bij de energie-economie speelt Oostenrijk een 
belangrijke rol in de noord-zuid elektriciteitsstromen in West-Europa, met name in de driehoek 
Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland. Daarom moet ook Oostenrijk een van de lidstaten zijn die zijn 
betrokken bij de categorie noord-zuid elektriciteitsinterconnecties in West-Europa ("NSI-West 
Electricity") en uitdrukkelijk worden vermeld in bijlage I, deel 1, tweede alinea.

Amendement 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 2 – letter a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zuid-west subcorridor (Portugal, 
Spanje en Frankrijk): toename van de 
interconnectiecapaciteit met het oog op de 
marktintegratie en volledige benutting 
van hernieuwbare energiebronnen, met 
inbegrip van mogelijk uit Afrika in te 
voeren elektriciteit, en

Or. en

Amendement 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) middenwestelijke subcorridor 
(Nederland, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-
Brittannië)

Or. en

Motivering

De voorgestelde elektriciteitscorridors zijn te groot. Daarom moeten subgroepen worden 
vastgesteld die in overeenstemming zijn met huidige en nog lopende regionale 
elektriciteitsinitiatieven, waarin de projecten waarvoor de status van project van 
gemeenschappelijk belang wordt aangevraagd eerst moeten worden besproken. De regionale 
elektriciteitsinitiatieven beschikken al over ervaring, hebben de juiste governancestructuur en 
kunnen rekenen op de betrokkenheid van belanghebbenden. De corridors moeten daarom zo 
dicht mogelijk bij reeds bestaande en goed werkende regionale samenwerkingsstructuren liggen.

Amendement 642
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk
Europa ("NSI-East Electricity"):

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in West-Europa ("NSI-West Electricity"):
interconnecties tussen de lidstaten in de 
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interconnecties en interne lijnen in de 
richtingen noord-zuid en oost-west met 
het oog op de voltooiing van de interne 
markt en de integratie van uit 
hernieuwbare bronnen opgewekte 
elektriciteit.

regio en met mediterrane derde landen en 
elektriciteitsopslagcapaciteit, in het 
bijzonder om uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit te integreren en 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 643
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in centraal en zuidelijk West-Europa 
("NSI-West Electricity"): interconnecties 
en interne lijnen in de richtingen noord-
zuid en oost-west met het oog op de 
voltooiing van de interne markt en de 
integratie van uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit.

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in centraal en zuidelijk West-Europa 
("NSI-West Electricity"): interconnecties 
en interne lijnen in de richtingen noord-
zuid en oost-west en met derde landen met 
het oog op de voltooiing van de interne 
markt en de integratie van uit hernieuwbare 
bronnen opgewekte elektriciteit.

Or. en

Amendement 644
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): interconnecties 
en interne lijnen in de richtingen noord-
zuid en oost-west met het oog op de 
voltooiing van de interne markt en de 
integratie van uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit.

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk Europa ("NSI–East 
Electricity"): interconnecties en interne 
lijnen in de richtingen noord-zuid en oost-
west met het oog op de voltooiing van de 
interne markt en de integratie van uit 
hernieuwbare bronnen opgewekte 
elektriciteit.

Or. en
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Amendement 645
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): interconnecties 
en interne lijnen in de richtingen noord-
zuid en oost-west met het oog op de 
voltooiing van de interne markt en de 
integratie van uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit.

(3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): interconnecties 
en interne lijnen in de richtingen noord-
zuid en oost-west met het oog op de 
voltooiing van de interne markt en/of de 
integratie van uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit.

Or. en

Motivering

Wijzigingen voorgesteld om geen beperkingen op te leggen aan de doelstelling van de corridor, 
die moet zijn om de interne markt te voltooien, maar niet alleen door de integratie van uit 
hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit.

Amendement 646
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië.

Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Italië, 
Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië.

Or. en

Amendement 647
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Noord-zuid-
elektriciteitsinterconnecties in 
zuidoostelijk Europa ("NSI–South East 
Electricity"): interconnecties en interne 
lijnen in de richting noord-zuid, 
connecties met landen buiten de Unie met 
het oog op de voltooiing van de interne 
markt en de integratie van uit 
hernieuwbare bronnen opgewekte 
elektriciteit.
Betrokken lidstaten: Bulgarije, Cyprus, 
Griekenland, Hongarije, Italië, Roemenië, 
Slovenië;

Or. en

Motivering

De prioritaire elektriciteitscorridors moeten consistent zijn met voormalige regio's. In het 
actieplan voor de NSI met voorstellen voor projecten van gemeenschappelijk belang bestaat de 
groep uit negen lidstaten die in de geamendeerde deel 1, punt 3 zijn opgenomen. De in (3 bis) 
genoemde groep moet zijn eigen actieplan ontwikkelen. Het is niet passend om regio's uit te 
breiden, omdat het bijzonder gecompliceerd zal worden om consensus te bereiken.

Amendement 648
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Interconnectie van de 
elektriciteitssystemen van geïsoleerde 
eilanden met het vasteland om de 
voordelen van de geïntegreerde 
elektriciteitsmarkt naar de eilanden te 
brengen, de marktpenetratie van 
hernieuwbare energiebronnen te 
vergroten en de transmissie van uit 
hernieuwbare energiebronnen opgewekte 
elektriciteit naar het vasteland mogelijk te 
maken.

Or. en
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Motivering

Met het oog op het enorme potentieel van hernieuwbare energiebronnen op de Griekse eilanden, 
dat beschikbaar zou moeten worden gesteld aan de EU-lidstaten zodat deze hun doelstellingen 
kunnen halen, stellen we voor om de volgende aanvulling op dit punt te overwegen.

Amendement 649
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten in de 
Oostzeeregio en dienovereenkomstige 
versterking van de interne 
netwerkinfrastructuur teneinde het 
isolement van de Oostzeelanden te 
beëindigen en de marktintegratie in de 
regio te bevorderen.

(4) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP Electricity"):
interconnecties tussen lidstaten in de 
Oostzeeregio en dienovereenkomstige 
versterking van de interne 
netwerkinfrastructuur teneinde het 
isolement van de Oostzeelanden te 
beëindigen, de marktintegratie te 
bevorderen en uit hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit in de regio te 
integreren.

Or. en

Amendement 650
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Noord-zuid gasinterconnecties in West-
Europa ("NSI-West Gas"):
interconnectiecapaciteit voor noord-zuid-
gasstromen in West-Europa met het oog op 
een verdere diversificatie van 
voorzieningsroutes en de versterking van 
de leverbaarheid van gas op korte termijn.

(5) Noord-zuid gasinterconnecties in West-
Europa ("NSI-West Gas"):
gasinfrastructuur voor noord-zuid-
gasstromen in West-Europa, met het oog 
op een verdere diversificatie van externe 
voorzieningsbronnen en 
voorzieningsroutes, de versterking van de 
energievoorzieningszekerheid van 
Midden-Europa door de verbetering van 
de leverbaarheid van gas op korte termijn 
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en de aanleg en optimalisering van 
opslagterminals voor vloeibaar gemaakt 
aardgas (LNG) en infrastructuur voor de 
opslag van gas.

Or. en

Amendement 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Noord-zuid gasinterconnecties in West-
Europa ("NSI-West Gas"):
interconnectiecapaciteit voor noord-zuid-
gasstromen in West-Europa met het oog op 
een verdere diversificatie van 
voorzieningsroutes en de versterking van 
de leverbaarheid van gas op korte termijn.

(5) Noord-zuid gasinterconnecties in West-
Europa ("NSI-West Gas"):
interconnectiecapaciteit voor noord-zuid-
gasstromen in West-Europa met het oog op 
de wegneming van interne knelpunten en 
de versterking van de leverbaarheid van 
gas op korte termijn, om volledig gebruik 
te kunnen maken van mogelijke 
alternatieve externe voorzieningsbronnen, 
onder meer in Afrika, en om 
opslagterminals voor vloeibaar gemaakt 
aardgas (LNG) en infrastructuur voor de 
opslag van gas te optimaliseren.

Or. en

Amendement 652
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Noord-zuid gasinterconnecties in West-
Europa ("NSI-West Gas"):
interconnectiecapaciteit voor noord-zuid-
gasstromen in West-Europa met het oog op 
een verdere diversificatie van 
voorzieningsroutes en de versterking van 
de leverbaarheid van gas op korte termijn.

(5) Noord-zuid gasinterconnecties in West-
Europa ("NSI-West Gas"):
gasinfrastructuur voor noord-zuid-
gasstromen in West-Europa met het oog op 
een verdere diversificatie van 
voorzieningsroutes en de versterking van 
de leverbaarheid van gas op korte termijn.

Or. en



AM\900619NL.doc 13/118 PE488.000v01-00

NL

Amendement 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Malta, Nederland, Portugal, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk.

Betrokken lidstaten: België, Frankrijk, 
Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië,
Ierland, Luxemburg, Nederland, Noord-
Ierland, Noorwegen, Portugal, Spanje en 
Zweden.
Betrokken subcorridors:

Or. en

Amendement 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zuidelijke corridor (Portugal, Spanje en 
Frankrijk): vergroting van de 
interconnectiecapaciteit, volledige 
benutting van mogelijke alternatieve 
externe voorzieningsbronnen, onder meer 
in Afrika, en optimalisering van 
opslagterminals voor vloeibaar gemaakt 
aardgas (LNG) en infrastructuur voor de
opslag van gas;

Or. en

Amendement 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1 – punt 2 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) noordwestelijke corridor (België, 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, 
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Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen 
(waarnemer) en Zweden;

Or. en

Motivering

De voorgestelde gascorridors zijn te groot en er zijn reeds belanghebbende partijen bij 
betrokken. Daarom moeten subgroepen worden vastgesteld die in overeenstemming zijn met 
huidige en nog lopende regionale elektriciteitsinitiatieven, waarin eerst moet wrden besloten 
voor welke projecten de status van project van gemeenschappelijk belang wordt aangevraagd.
De regionale elektriciteitsinitiatieven beschikken al over ervaring, hebben de juiste 
governancestructuur en kunnen rekenen op de betrokkenheid van belanghebbenden, en daarom 
moeten de corridors zo dicht mogelijk bij reeds bestaande en goed werkende regionale 
samenwerkingsstructuren liggen.

Amendement 656
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale 
gasverbindingen tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee en de 
Zwarte Zee, met name om de diversificatie 
en de zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): energie-
infrastructuur tussen de Oostzeeregio, de 
Adriatische en Egeïsche Zee, de Zwarte 
Zee en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee, met name om de 
diversificatie en de zekerheid van de 
gasvoorziening te versterken.

Or. en

Motivering

Wijzigingen voorgesteld om meer focus te geven aan de doelstelling van de corridor, d.w.z. 
diversificatie, en om ook het bekken van de oostelijke Middellandse Zee op te nemen in het licht 
van het feit dat dit twee lidstaten aangaat die reeds op de lijst in kwestie staan.

Amendement 657
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale 
gasverbindingen tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee en de 
Zwarte Zee, met name om de diversificatie 
en de zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale 
gasverbindingen en -infrastructuur tussen 
de Oostzeeregio, de Adriatische en 
Egeïsche Zee en de Zwarte Zee, met 
inbegrip van terminals voor en opslag van 
vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) en 
gecomprimeerd aardgas (CNG) met name 
om de diversificatie en de zekerheid van de 
gasvoorziening te versterken.

Or. en

Amendement 658
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale 
gasverbindingen tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee en de 
Zwarte Zee, met name om de diversificatie 
en de zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale 
gasinfrastructuren en -verbindingen 
tussen de Oostzeeregio, de Adriatische en 
Egeïsche Zee en de Zwarte Zee, met name 
om de diversificatie en de zekerheid van de 
gasvoorziening te versterken.

Or. en

Amendement 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale
gasverbindingen tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee en de 

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale 
gasinfrastructuur in de vorm van 
verbindingen tussen de Oostzeeregio, de 
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Zwarte Zee, met name om de diversificatie 
en de zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

Adriatische en Egeïsche Zee en de Zwarte 
Zee, met name om de diversificatie en de 
zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

Or. en

Amendement 660
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale
gasverbindingen tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee en de 
Zwarte Zee, met name om de diversificatie 
en de zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

(6) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties 
in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): regionale
gasinfrastructuur tussen de Oostzeeregio, 
de Adriatische en Egeïsche Zee en de 
Zwarte Zee, met name om de diversificatie 
en de zekerheid van de gasvoorziening te 
versterken.

Or. en

Amendement 661
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
transmissie van gas van het Kaspische 
Zeebekken, Centraal-Azië, het Midden-
Oosten en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee naar de Unie teneinde de 
diversificatie van de gasvoorziening te 
versterken.

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
infrastructuur voor de transmissie en 
opslag van gas van het Kaspische 
Zeebekken, Centraal-Azië, het Midden-
Oosten en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee naar de Unie, met 
inbegrip van terminals voor vloeibaar 
gemaakt aardgas (LNG) en 
gecomprimeerd aardgas (CNG) teneinde 
de diversificatie en de zekerheid van de 
gasvoorziening te versterken.

Or. en
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Amendement 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
transmissie van gas van het Kaspische 
Zeebekken, Centraal-Azië, het Midden-
Oosten en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee naar de Unie teneinde 
de diversificatie van de gasvoorziening te 
versterken.

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
gasinfrastructuur om de diversificatie van 
de gasvoorziening van de Unie vanuit het 
Kaspische Zeebekken, Centraal-Azië, het 
Midden-Oosten en het bekken van de 
oostelijke Middellandse Zee te versterken.

Or. en

Amendement 663
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
transmissie van gas van het Kaspische 
Zeebekken, Centraal-Azië, het Midden-
Oosten en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee naar de Unie teneinde 
de diversificatie van de gasvoorziening te 
versterken.

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
gasinfrastructuur om de diversificatie van 
de gasvoorziening van de Unie vanuit het 
Kaspische Zeebekken, Centraal-Azië, het 
Midden-Oosten en het bekken van de 
oostelijke Middellandse Zee te versterken.

Or. en

Amendement 664
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
transmissie van gas van het Kaspische 
Zeebekken, Centraal-Azië, het Midden-
Oosten en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee naar de Unie teneinde de 

(7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"):
transmissie van gas van het Kaspische 
Zeebekken, Centraal-Azië, het Midden-
Oosten en het bekken van de oostelijke 
Middellandse Zee naar de Unie teneinde de 
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diversificatie van de gasvoorziening te 
versterken.

diversificatie en de zekerheid van de 
gasvoorziening en gasvoorzieningsroutes 
te versterken.

Or. en

Amendement 665
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP Electricity"):
infrastructuur teneinde het isolement van 
de drie Oostzeelanden en Finland, alsook 
hun afhankelijkheid van één leverancier, te 
beëindigen en de diversificatie van de 
voorziening in de Oostzeeregio te 
vergroten.

(8) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP Electricity"):
gasinfrastructuur tussen lidstaten in het 
Oostzeegebied, en dienovereenkomstige 
versterking van de interne 
netwerkinfrastructuur, teneinde het 
isolement van de drie Oostzeelanden en 
Finland, alsook hun afhankelijkheid van 
één leverancier, te beëindigen en de 
diversificatie en de zekerheid van de 
voorziening in de Oostzeeregio te 
vergroten.

Or. en

Amendement 666
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP Electricity"):
infrastructuur teneinde het isolement van 
de drie Oostzeelanden en Finland, alsook 
hun afhankelijkheid van één leverancier, te 
beëindigen en de diversificatie van de 
voorziening in de Oostzeeregio te 
vergroten.

(8) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP Electricity"):
infrastructuur teneinde het isolement van 
de drie Oostzeelanden en Finland, alsook 
hun afhankelijkheid van één leverancier, te 
beëindigen en de diversificatie en de 
zekerheid van de gasvoorziening en 
gasvoorzieningroutes in de Oostzeeregio 
te vergroten.
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Or. en

Amendement 667
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Olievoorzieningsverbindingen in 
middenoostelijk Europa ("OSC"):
interoperabiliteit van het 
oliepijpleidingsnetwerk in middenoostelijk 
Europa teneinde de voorzieningszekerheid 
te versterken en de milieurisico's te 
verminderen.

(9) Olievoorzieningsverbindingen in 
middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
("OSC"): interoperabiliteit van het 
oliepijpleidingsnetwerk in middenoostelijk 
Europa teneinde de voorzieningszekerheid 
te versterken en de milieurisico's te 
verminderen.

Or. ro

Amendement 668
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Olievoorzieningsverbindingen in 
middenoostelijk Europa ("OSC"):
interoperabiliteit van het 
oliepijpleidingsnetwerk in middenoostelijk 
Europa teneinde de voorzieningszekerheid 
te versterken en de milieurisico's te 
verminderen.

(9) Oliecorridors voor diversificatie van de 
voorziening in middenoostelijk Europa 
("OSC"): interoperabiliteit van het 
oliepijpleidingsnetwerk in middenoostelijk 
Europa teneinde de voorzieningszekerheid 
te versterken en de milieurisico's te 
verminderen.

Or. en

Amendement 669
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Tsjechië, Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Tsjechië, 
Duitsland, Hongarije, Polen, Roemenië, 
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Duitsland, Hongarije, Polen, Slowakije. Slowakije.

Or. ro

Amendement 670
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Uitrol van slimme netwerken:
invoering van technologieën voor slimme 
netwerken in het geheel van de Unie 
teneinde het gedrag en de acties van alle 
met het netwerk verbonden gebruikers op 
efficiënte wijze te integreren, met name de 
opwekking van grote hoeveelheden 
elektriciteit uit hernieuwbare of 
gedecentraliseerde energiebronnen en 
vraagrespons van klanten.

(10) Uitrol van slimme netwerken:
invoering van technologieën voor slimme 
netwerken in het geheel van de Unie 
teneinde het gedrag en de acties van alle 
met het elektriciteits- en gasnetwerk
verbonden gebruikers op efficiënte wijze te 
integreren, met name de opwekking van 
grote hoeveelheden elektriciteit en gas uit 
hernieuwbare of gedecentraliseerde 
energiebronnen en vraagrespons van 
klanten.

Or. fr

Amendement 671
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Uitrol van slimme netwerken:
invoering van technologieën voor slimme 
netwerken in het geheel van de Unie 
teneinde het gedrag en de acties van alle 
met het netwerk verbonden gebruikers op 
efficiënte wijze te integreren, met name de 
opwekking van grote hoeveelheden 
elektriciteit uit hernieuwbare of 
gedecentraliseerde energiebronnen en 
vraagrespons van klanten.

(10) Uitrol van slimme netwerken:
invoering van technologieën voor slimme 
netwerken in het geheel van de Unie 
teneinde het gedrag en de acties van alle 
met het elektriciteits- en gasnetwerk
verbonden gebruikers op efficiënte wijze te 
integreren, met name de opwekking van 
grote hoeveelheden elektriciteit en gas uit 
hernieuwbare of gedecentraliseerde 
energiebronnen en vraagrespons van 
klanten.

Or. fr



AM\900619NL.doc 21/118 PE488.000v01-00

NL

Motivering

De opname van slimme gasnetwerken zal echte toegevoegde waarde voor het Europese 
energienetwerk genereren, vooral gezien de flexibiliteit ervan en de mogelijkheden die ze bieden 
om hernieuwbare energiebronnen te integreren.

Amendement 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Uitrol van slimme netwerken: 
invoering van technologieën voor slimme 
netwerken in het geheel van de Unie 
teneinde het gedrag en de acties van alle 
met het netwerk verbonden gebruikers op 
efficiënte wijze te integreren, met name de 
opwekking van grote hoeveelheden
elektriciteit uit hernieuwbare of 
gedecentraliseerde energiebronnen en 
vraagrespons van klanten.

(10) Uitrol van slimme netwerken: 
invoering van technologieën voor slimme 
netwerken in het geheel van de Unie 
teneinde het gedrag en de acties van alle 
met het netwerk verbonden gebruikers op 
efficiënte wijze te integreren, met name de 
opwekking van elektriciteit uit 
hernieuwbare of gedecentraliseerde 
energiebronnen en vraagrespons van 
klanten.

Or. nl

Amendement 673
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Elektriciteitssnelwegen: eerste 
elektriciteitssnelwegen tegen 2020 met het 
oogmerk een elektriciteitssnelwegsysteem 
in het geheel van de Unie uit te bouwen.

Schrappen

Betrokken lidstaten: alle.

Or. de

Amendement 674
Adina-Ioana Vălean
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Elektriciteitssnelwegen: eerste 
elektriciteitssnelwegen tegen 2020 met het 
oogmerk een elektriciteitssnelwegsysteem 
in het geheel van de Unie uit te bouwen.

(11) Elektriciteitssnelwegen: eerste 
elektriciteitssnelwegen tegen 2020 met het 
oogmerk een elektriciteitssnelwegsysteem 
in het geheel van de Unie uit te bouwen. 
Dit systeem is in staat om:
– het aanzwellende surplus aan 
windenergie in en rond de noordelijke 
zeeën en de Oostzee en de toenemende 
hernieuwbare elektriciteitsproductie in 
Oost- en Zuid-Europa op te vangen;

– deze nieuwe productiehubs te verbinden 
met de grote opslagfaciliteiten in de 
noordelijke landen en de Alpen en met de 
grote verbruikscentra in Midden-Europa; 
en
– een steeds flexibeler en 
gedecentraliseerde elektriciteitsvraag en -
aanbod te ondervangen.

Or. en

Amendement 675
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Grensoverschrijdend 
kooldioxidenetwerk: ontwikkeling van een 
infrastructuur voor het transport van 
kooldioxide tussen lidstaten onderling en 
met naburige derde landen met het oog op 
de tenuitvoerlegging van 
kooldioxideafvang en -opslag.

Schrappen

Betrokken lidstaten: alle.

Or. en
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Amendement 676
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Grensoverschrijdend 
kooldioxidenetwerk: ontwikkeling van een 
infrastructuur voor het transport van 
kooldioxide tussen lidstaten onderling en 
met naburige derde landen met het oog op 
de tenuitvoerlegging van 
kooldioxideafvang en -opslag.

Schrappen

Betrokken lidstaten: alle.

Or. de

Amendement 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Grensoverschrijdend 
kooldioxidenetwerk: ontwikkeling van een 
infrastructuur voor het transport van 
kooldioxide tussen lidstaten onderling en 
met naburige derde landen met het oog op 
de tenuitvoerlegging van 
kooldioxideafvang en -opslag.

Schrappen

Betrokken lidstaten: alle.

Or. nl

Motivering

Gezien de economische en commerciële levensvatbaarheid van CCS nog niet aangetoond is en 
commerciële uitrol voor 2020 niet verwacht wordt, dient er in deze verordening geen financiële 
ondersteuning voor uitgetrokken te worden. Financiële ondersteuning van het onderzoek naar de 
mogelijkheden van CCS wordt reeds via andere Europese kanalen voorzien.

Amendement 678
Bernd Lange
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bovengrondse 
hoogspanningstransmissielijnen, mits zij 
zijn ontworpen voor een spanning van 220 
kV of meer, en ondergrondse of onder de 
zee lopende transmissiekabels, mits zij zijn 
ontworpen voor een spanning van 150 kV 
of meer;

(a) bovengrondse 
hoogspanningstransmissielijnen, mits zij 
zijn ontworpen voor een spanning van 220 
kV of meer, ondergrondse of onder de zee 
lopende transmissiekabels, mits zij zijn 
ontworpen voor een spanning van 150 kV 
of meer, en midden- en 
laagspanningstransmissielijnen van 10kV 
of meer die met bovengenoemde lijnen 
zijn verbonden;

Or. de

Amendement 679
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bovengrondse 
hoogspanningstransmissielijnen, mits zij 
zijn ontworpen voor een spanning van 220 
kV of meer, en ondergrondse of onder de 
zee lopende transmissiekabels, mits zij zijn 
ontworpen voor een spanning van 150 kV 
of meer;

(a) bovengrondse 
hoogspanningstransmissielijnen, mits zij 
zijn ontworpen voor een spanning van 220 
kV of meer, en ondergrondse of onder de 
zee lopende transmissiekabels, mits zij zijn 
ontworpen voor een spanning van 150 kV 
of meer, met inbegrip van midden- en 
laagspanningstransmissielijnen van 10kV 
of meer die met bovengenoemde lijnen 
zijn verbonden;

Or. en

Motivering

Transmissie en distributie zijn sterk met elkaar verbonden en moeten bij de planning van een 
project van gemeenschappelijk belang niet afzonderlijk worden bekeken. Daarom moeten bij de 
selectie van in aanmerking komende energie-infrastructuurprojecten distributielijnen die zijn 
verbonden met transmissielijnen die zijn erkend als project van gemeenschappelijk belang ook in 
aanmerking worden genomen. Dit is met name van belang bij de aanleg van 
transmissiesnelwegen om elektriciteit van grote hernieuwbare-energieprojecten naar 
verbruiksgebieden te transporteren, omdat om dit doel te verwezenlijken "uitgangen" naar het 



AM\900619NL.doc 25/118 PE488.000v01-00

NL

distributienetwerk moeten worden aangelegd.

Amendement 680
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bovengrondse 
hoogspanningstransmissielijnen, mits zij 
zijn ontworpen voor een spanning van 220 
kV of meer, en ondergrondse of onder de
zee lopende transmissiekabels, mits zij zijn 
ontworpen voor een spanning van 150 kV 
of meer;

(a) bovengrondse 
hoogspanningstransmissielijnen, mits zij 
zijn ontworpen voor een spanning van 220 
kV of meer, en ondergrondse of onder de 
zee lopende transmissiekabels, mits zij zijn 
ontworpen voor een spanning van 150 kV 
of meer, met inbegrip van de medium- of 
laagspanningslijnen die zijn ontworpen 
voor een spanning van 10kV of meer, die 
zijn verbonden met deze bovengrondse 
hoogspanningstransmissielijnen of deze 
transmissiekabels;

Or. nl

Amendement 681
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elektriciteitsopslagfaciliteiten gebruikt 
voor de permanente of tijdelijke opslag van 
elektriciteit in boven- of ondergrondse 
infrastructuur of geologische locaties, mits 
zij direct zijn verbonden met 
hoogspanningstransmissielijnen 
ontworpen voor een spanning van 110 kV 
of meer;

(c) elektriciteitsopslagfaciliteiten gebruikt 
voor de permanente of tijdelijke opslag van 
elektriciteit in boven- of ondergrondse 
infrastructuur of geologische locaties;

Or. nl

Amendement 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elektriciteitsopslagfaciliteiten gebruikt 
voor de permanente of tijdelijke opslag van 
elektriciteit in boven- of ondergrondse 
infrastructuur of geologische locaties, mits 
zij direct zijn verbonden met 
hoogspanningstransmissielijnen 
ontworpen voor een spanning van 110 kV 
of meer;

(c) elektriciteitsopslagfaciliteiten gebruikt 
voor de permanente of tijdelijke opslag van 
elektriciteit in boven- of ondergrondse 
infrastructuur of geologische locaties;

Or. en

Motivering

In het kader van het gebruik van slimme netwerken moeten ook distributiesysteembeheerders 
worden gesteund. Daarom moet het concept slimme netwerken worden uitgebreid tot 
laagspanningsnetwerken, waar op dit moment de meeste voordelen kunnen worden gerealiseerd 
en waarop de grootste aantallen verbruikers en kleine privéfaciliteiten voor 
elektriciteitsopwekking zijn aangesloten. Bovendien spelen de distributiesysteembeheerders een 
cruciale rol bij de integratie van uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit.

Amendement 683
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op
middenspanningsdistributieniveau, 
waarmee digitale tweewegscommunicatie, 
real-time of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 

(e) elke uitrusting of installatie, op alle 
spanningsniveaus, waarmee digitale 
tweewegscommunicatie, real-time of bijna 
real-time, interactieve en intelligente 
monitoring en sturing van elektriciteits-
productie, -transmissie, -distributie en 
-verbruik binnen een elektriciteitsnetwerk 
wordt beoogd met het oog op de 
ontwikkeling van een netwerk dat op een 
efficiënte wijze het gedrag en de acties van 
alle met het netwerk verbonden gebruikers 
– producenten, consumenten en die welke 
beide doen – integreert om zo een 
economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
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elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

Or. en

Amendement 684
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op middenspannings-
distributieniveau, waarmee digitale 
tweewegscommunicatie, real-time of bijna 
real-time, interactieve en intelligente 
monitoring en sturing van elektriciteits-
productie, -transmissie, -distributie en 
-verbruik binnen een elektriciteitsnetwerk 
wordt beoogd met het oog op de 
ontwikkeling van een netwerk dat op een 
efficiënte wijze het gedrag en de acties van 
alle met het netwerk verbonden gebruikers 
– producenten, consumenten en die welke 
beide doen – integreert om zo een 
economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

(e) elke aan slimme netwerken 
gerelateerde uitrusting of installatie 
waarmee digitale tweewegscommunicatie, 
real-time of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

Or. de

Amendement 685
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op 
middenspanningsdistributieniveau, 

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op distributieniveau, 
waarmee digitale tweewegscommunicatie, 
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waarmee digitale tweewegscommunicatie, 
real-time of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, -
distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

real-time of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, -
distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

Or. nl

Amendement 686
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op 
middenspanningsdistributieniveau, 
waarmee digitale tweewegscommunicatie, 
real-time of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op midden- en 
laagspanningsdistributieniveau, waarmee 
digitale tweewegscommunicatie, real-time 
of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

Or. en
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Motivering

De criteria voor de selectie van projecten voor slimme netwerken moeten op niet-
discriminerende wijze worden vastgesteld.

Amendement 687
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op 
middenspanningsdistributieniveau, 
waarmee digitale tweewegscommunicatie, 
real-time of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op midden- en 
laagspanningsdistributieniveau, waarmee 
digitale tweewegscommunicatie, real-time 
of bijna real-time, interactieve en 
intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

Or. en

Amendement 688
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op 
middenspanningsdistributieniveau, 
waarmee digitale tweewegscommunicatie, 
real-time of bijna real-time, interactieve en 

(e) elke uitrusting of installatie, zowel op 
transmissie- als op midden- en 
laagspanningsdistributieniveau, waarmee 
digitale tweewegscommunicatie, real-time 
of bijna real-time, interactieve en 
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intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

intelligente monitoring en sturing van 
elektriciteitsproductie, -transmissie, 
-distributie en -verbruik binnen een 
elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het 
oog op de ontwikkeling van een netwerk 
dat op een efficiënte wijze het gedrag en de 
acties van alle met het netwerk verbonden 
gebruikers – producenten, consumenten en 
die welke beide doen – integreert om zo 
een economisch efficiënt en duurzaam 
elektriciteitssysteem tot stand te brengen 
met slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

Or. fr

Amendement 689
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) infrastructuur voor de 
elektriciteitsvoorziening van elektrische of 
hybride voertuigen;

Or. ro

Amendement 690
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) havenfaciliteiten om gedokte 
vaartuigen te voorzien van aan land 
opgewekte elektriciteit in plaats van met 
de eigen motoren aan boord opgewekte 
elektriciteit;

Or. ro
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Amendement 691
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) faciliteiten voor de ontvangst, opslag en 
hervergassing of decompressie van 
vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) of 
gecomprimeerd aardgas (CNG);

(c) faciliteiten voor de ontvangst, de 
opslag, het transport en de hervergassing 
of decompressie van vloeibaar gemaakt 
aardgas (LNG) of gecomprimeerd aardgas 
(CNG);

Or. en

Amendement 692
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) elke uitrusting of installatie, zowel 
op transmissie- als op middenspannings-
distributieniveau, waarmee digitale 
tweewegscommunicatie, real-time of bijna 
real-time, interactieve en intelligente 
monitoring en sturing van gasproductie, 
-transmissie, -distributie en -verbruik 
binnen een gasnetwerk wordt beoogd met 
het oog op de ontwikkeling van een 
netwerk dat op een efficiënte wijze het 
gedrag en de acties van alle met het 
netwerk verbonden gebruikers –
producenten, consumenten en die welke 
beide doen – integreert om zo een 
economisch efficiënt en duurzaam 
gassysteem tot stand te brengen met 
slechts beperkte verliezen, van hoge 
kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid 
en goed beveiligd.

Or. fr

Motivering

Slimme netwerken moeten ook worden bevorderd omdat ze het mogelijk maken om hernieuwbare 
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energiebronnen te integreren en de flexibiliteit en efficiëntie van het netwerk te verbeteren.

Amendement 693
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Olie: Schrappen
(a) pijpleidingen gebruikt voor het 
transport van ruwe aardolie;
(b) pompstations en opslagfaciliteiten die 
vereist zijn voor de exploitatie van 
pijpleidingen voor ruwe aardolie;
(c) elke uitrusting of installatie die 
essentieel is om het mogelijk te maken dat 
het systeem in kwestie op een behoorlijke, 
veilige en efficiënte wijze functioneert, 
met inbegrip van beschermings-, 
monitorings- en toezichtssystemen en 
reverse-flow-apparatuur.

Or. en

Amendement 694
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pijpleidingen gebruikt voor het 
transport van ruwe aardolie;

(a) pijpleidingen gebruikt voor het 
transport van ruwe aardolie naar 
raffinaderijen;

Or. en

Amendement 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Kooldioxide: Schrappen
(a) specifieke pijpleidingen, die niet tot het 
upstream-pijpleidingsnet behoren, 
gebruikt voor het transport van 
kooldioxide van menselijke oorsprong uit 
meer dan één bron, d.w.z. industriële 
installaties (inclusief 
elektriciteitscentrales) die kooldioxidegas 
produceren ten gevolge van verbranding 
of andere chemische reacties waarbij 
verbindingen betrokken zijn die koolstof 
van al dan niet fossiele aard bevatten, met 
het oog op de permanente geologische 
opslag van die kooldioxide 
overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG;
(b) faciliteiten voor het vloeibaar maken 
en voor de bufferopslag van kooldioxide 
met het oog op het verdere transport 
ervan. Dit omvat niet de infrastructuur 
binnen een geologische formatie die wordt 
gebruikt voor de permanente geologische 
opslag van kooldioxide overeenkomstig 
Richtlijn 2009/31/EG en de daarmee 
verband houdende injectiefaciliteiten en 
andere faciliteiten aan de oppervlakte;
(c) elke uitrusting of installatie die 
essentieel is om het mogelijk te maken dat 
het systeem in kwestie op een behoorlijke, 
veilige en efficiënte wijze functioneert, 
met inbegrip van beschermings-, 
monitorings- en toezichtssystemen.

Or. en

Motivering

De investeringen die nodig zijn voor de aanleg van gas- en elektriciteitsinfrastructuur tot 2020 
en verder zijn enorm, waardoor afzonderlijke subsidies voor opslag- en transportinfrastructuur 
voor koolstofafvang en -opslag (CCS) in het kader van deze verordening niet gerechtvaardigd 
zijn. De verordening moet gefocust blijven om in belangrijke elektriciteits- en gasprojecten 
resultaten te bereiken.

Amendement 696
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Kooldioxide: Schrappen
(a) specifieke pijpleidingen, die niet tot het 
upstream-pijpleidingsnet behoren, 
gebruikt voor het transport van 
kooldioxide van menselijke oorsprong uit 
meer dan één bron, d.w.z. industriële 
installaties (inclusief 
elektriciteitscentrales) die kooldioxidegas 
produceren ten gevolge van verbranding 
of andere chemische reacties waarbij 
verbindingen betrokken zijn die koolstof 
van al dan niet fossiele aard bevatten, met 
het oog op de permanente geologische 
opslag van die kooldioxide 
overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG;
(b) faciliteiten voor het vloeibaar maken 
en voor de bufferopslag van kooldioxide 
met het oog op het verdere transport 
ervan. Dit omvat niet de infrastructuur 
binnen een geologische formatie die wordt 
gebruikt voor de permanente geologische 
opslag van kooldioxide overeenkomstig 
Richtlijn 2009/31/EG en de daarmee 
verband houdende injectiefaciliteiten en 
andere faciliteiten aan de oppervlakte;
(c) elke uitrusting of installatie die 
essentieel is om het mogelijk te maken dat 
het systeem in kwestie op een behoorlijke, 
veilige en efficiënte wijze functioneert, 
met inbegrip van beschermings-, 
monitorings- en toezichtssystemen.

Or. en

Amendement 697
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) CO2: Schrappen
(a) specifieke pijpleidingen, die niet tot het 
upstream-pijpleidingsnet behoren, 
gebruikt voor het transport van 
kooldioxide van menselijke oorsprong uit 
meer dan één bron, d.w.z. industriële 
installaties (inclusief 
elektriciteitscentrales) die kooldioxidegas 
produceren ten gevolge van verbranding 
of andere chemische reacties waarbij 
verbindingen betrokken zijn die koolstof 
van al dan niet fossiele aard bevatten, met 
het oog op de permanente geologische 
opslag van die kooldioxide 
overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG;
(b) faciliteiten voor het vloeibaar maken 
en voor de bufferopslag van kooldioxide 
met het oog op het verdere transport 
ervan. Dit omvat niet de infrastructuur 
binnen een geologische formatie die wordt
gebruikt voor de permanente geologische 
opslag van kooldioxide overeenkomstig 
Richtlijn 2009/31/EG en de daarmee 
verband houdende injectiefaciliteiten en 
andere faciliteiten aan de oppervlakte;
(c) elke uitrusting of installatie die 
essentieel is om het mogelijk te maken dat 
het systeem in kwestie op een behoorlijke, 
veilige en efficiënte wijze functioneert, 
met inbegrip van beschermings-, 
monitorings- en toezichtssystemen.

Or. de

Amendement 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Kooldioxide: Schrappen
(a) specifieke pijpleidingen, die niet tot het 
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upstream-pijpleidingsnet behoren, 
gebruikt voor het transport van 
kooldioxide van menselijke oorsprong uit 
meer dan één bron, d.w.z. industriële 
installaties (inclusief 
elektriciteitscentrales) die kooldioxidegas 
produceren ten gevolge van verbranding 
of andere chemische reacties waarbij 
verbindingen betrokken zijn die koolstof 
van al dan niet fossiele aard bevatten, met 
het oog op de permanente geologische 
opslag van die kooldioxide 
overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG;
(b) faciliteiten voor het vloeibaar maken 
en voor de bufferopslag van kooldioxide 
met het oog op het verdere transport 
ervan. Dit omvat niet de infrastructuur 
binnen een geologische formatie die wordt 
gebruikt voor de permanente geologische 
opslag van kooldioxide overeenkomstig 
Richtlijn 2009/31/EG en de daarmee 
verband houdende injectiefaciliteiten en 
andere faciliteiten aan de oppervlakte;
(c) elke uitrusting of installatie die 
essentieel is om het mogelijk te maken dat 
het systeem in kwestie op een behoorlijke, 
veilige en efficiënte wijze functioneert, 
met inbegrip van beschermings-, 
monitorings- en toezichtssystemen.

Or. nl

Motivering

Gezien de economische en commerciële levensvatbaarheid van CCS nog niet aangetoond is en 
commerciële uitrol voor 2020 niet verwacht wordt, dient er in deze verordening geen financiële 
ondersteuning voor uitgetrokken te worden. Financiële ondersteuning van het onderzoek naar de 
mogelijkheden van CCS wordt reeds via andere Europese kanalen voorzien.

Amendement 699
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) faciliteiten voor het vloeibaar maken en (b) faciliteiten voor het vloeibaar maken en 
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voor de bufferopslag van kooldioxide met 
het oog op het verdere transport ervan. Dit 
omvat niet de infrastructuur binnen een 
geologische formatie die wordt gebruikt 
voor de permanente geologische opslag 
van kooldioxide overeenkomstig 
Richtlijn 2009/31/EG en de daarmee 
verband houdende injectiefaciliteiten en 
andere faciliteiten aan de oppervlakte;

de opslag van kooldioxide met het oog op 
het verdere transport ervan.

Or. en

Amendement 700
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en die een project hebben 
ingediend dat mogelijk in aanmerking 
komt voor selectie, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit. Andere relevante 
belanghebbenden, waaronder organisaties 
die betrokken producenten en 
consumenten vertegenwoordigen en 
milieuorganisaties, krijgen de status van 
waarnemer en kunnen de vergaderingen 
van de regionale groepen bijwonen, zodat 
een breder maatschappelijk draagvlak 
wordt gecreëerd voor het project van 
gemeenschappelijk belang en de 
daaropvolgende tenuitvoerlegging van de 
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projecten van gemeenschappelijk belang.

Or. en

Amendement 701
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en de 
desbetreffende projectpromotoren en 
relevante belanghebbenden op regionaal 
niveau, waaronder producenten en 
distributiesysteembeheerders die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. en

Motivering

Een volledig lidmaatschap van regionale groepen voor relevante belanghebbenden lijkt een 
belangrijke succesfactor voor een project, omdat dit hen de mogelijkheid geeft om volledig deel 
te nemen aan het proces, vanaf de vroegste fasen, en de risicobeoordelingsfase vergemakkelijkt.

Amendement 702
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteitsprojecten die In het geval van elektriciteitsprojecten die 
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vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit en relevante belanghebbenden 
op regionaal niveau, waaronder 
producenten, 
distributiesysteembeheerders en 
consumenten.

Or. en

Motivering

Een volledig lidmaatschap van regionale groepen voor relevante belanghebbenden lijkt een 
belangrijke succesfactor voor de projecten: enerzijds geeft dit hen de mogelijkheid om volledig 
deel te nemen aan het proces, vanaf de vroegste fasen, waardoor de risicobeoordelingsfase 
wordt vergemakkelijkt, en anderzijds geeft dit leden van de regionale groep toegang tot hun 
deskundigheid en tot feedback over ervaringen met soortgelijke projecten (met inachtneming van 
de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie).

Amendement 703
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
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Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en die een project hebben 
ingediend dat mogelijk in aanmerking 
komt voor selectie, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. en

Amendement 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

In het geval van elektriciteitsprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de bevoegde instanties van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2009/72/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. en

Amendement 705
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In het geval van elektriciteitsprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 

(1) In het geval van elektriciteitsprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 
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bijlage II, onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

bijlage II, onder punt 1, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissie- en 
distributiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2009/72/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 en projectpromotoren die
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. fr

Amendement 706
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 
715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 
715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten en die een project 
hebben ingediend dat mogelijk in 
aanmerking komt voor selectie, alsmede 
van de Commissie, het Agentschap en het 
ENTSB voor elektriciteit.

De deelname van nationale regulerende 
instanties en het Agentschap aan de 
regionale groepen brengt de 
verwezenlijking van hun doelstellingen en 
de vervulling van hun taken 
overeenkomstig deze verordening of 
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overeenkomstig de artikelen 36 en 37 van 
richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 40 en 
41 van richtlijn 2009/73/EG, of 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
731/2009, niet in gevaar.

Or. en

Amendement 707
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en de desbetreffende 
projectpromotoren en belanghebbenden op 
regionaal niveau, waaronder producenten 
en distributiesysteembeheerders die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als voor bijlage III, punt 1.

Amendement 708
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit en relevante 
belanghebbenden op regionaal niveau, 
waaronder producenten, 
distributiesysteembeheerders en 
consumenten.

Or. en

Motivering

Een volledig lidmaatschap van regionale groepen voor relevante belanghebbenden lijkt een 
belangrijke succesfactor voor de projecten: enerzijds geeft dit hen de mogelijkheid om volledig 
deel te nemen aan het proces, vanaf de vroegste fasen, waardoor de risicobeoordelingsfase 
wordt vergemakkelijkt, en anderzijds geeft dit leden van de regionale groep toegang tot hun 
deskundigheid en tot feedback over ervaringen met soortgelijke projecten (met inachtneming van 
de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie).

Amendement 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 

In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 2, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties van de lidstaten, nationale 
regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
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niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

Or. en

Amendement 710
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die 
vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 3 en 4, wordt elke 
groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 711
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

In het geval van projecten voor het 
transport van olie die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 3, 
wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.
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Or. de

Amendement 712
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

In het geval van projecten voor het 
transport van olie die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 3, 
wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

Or. en

Amendement 713
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie en relevante 
belanghebbenden op regionaal niveau, in 
het bijzonder producenten.

Or. en

Motivering

Een volledig lidmaatschap van regionale groepen voor relevante belanghebbenden lijkt een 
belangrijke succesfactor voor de projecten: enerzijds geeft dit hen de mogelijkheid om volledig 
deel te nemen aan het proces, vanaf de vroegste fasen, waardoor de risicobeoordelingsfase 
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wordt vergemakkelijkt, en anderzijds geeft dit leden van de regionale groep toegang tot hun 
deskundigheid en tot feedback over ervaringen met soortgelijke projecten (met inachtneming van 
de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie).

Amendement 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

In het geval van projecten voor het 
transport van olie en kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties van de lidstaten, 
projectpromotoren die betrokken zijn bij 
elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

Or. en

Amendement 715
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projectpromotoren en het Agentschap 
genieten de rechten die het lidmaatschap 
van een groep met zich meebrengt, maar 
hebben geen stemrecht en kunnen de 
uiteindelijke aanneming van een 
voorgestelde lijst voor indiening 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, alleen als 
waarnemer bijwonen.

Or. en

Amendement 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig de subcategorieën 
van corridors als omschreven in bijlage I, 
punt 5, worden subregionale groepen 
ingesteld. Elke subregionale groep is 
onderworpen aan de reeds bestaande 
regionale elektriciteits- en gasinitiatieven.

Or. en

Motivering

Projectpromotoren anders dan transmissiesysteem- of distributiesysteembeheerders mogen niet 
deelnemen aan de processen waarbij regionale groepen zijn betrokken, omdat ze belang hebben 
bij de tenuitvoerlegging van hun eigen potentiële projecten. Bovendien zou het aantal 
deelnemers aanmerkelijk kunnen toenemen, wat de efficiëntie en de doelmatigheid van de 
werkzaamheden van de regionale groepen negatief zou beïnvloeden.

Amendement 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Elke groep organiseert zijn opdracht in 
lijn met regionale 
samenwerkingsinspanningen 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
2009/72/EG, artikel 7 van Richtlijn 
2009/73/EG, artikel 12 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 en andere 
bestaande regionale 
samenwerkingsverbanden.

(2) Elke groep organiseert zijn opdracht in 
lijn met regionale 
samenwerkingsinspanningen 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
2009/72/EG, artikel 7 van Richtlijn 
2009/73/EG, artikel 12 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 en andere 
bestaande regionale 
samenwerkingsverbanden, zoals de 
huidige regionale elektriciteits- en 
gasinitiatieven.

Or. en

Amendement 718
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Elke groep organiseert zijn opdracht in 
lijn met regionale 
samenwerkingsinspanningen 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
2009/72/EG, artikel 7 van Richtlijn 
2009/73/EG, artikel 12 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 en andere 
bestaande regionale 
samenwerkingsverbanden.

(2) Elke groep organiseert zijn opdracht in 
lijn met regionale samenwerkings-
inspanningen overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 7 van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 
12 van Verordening (EG) nr. 715/2009 en 
andere bestaande regionale 
samenwerkingsverbanden, zoals de 
huidige regionale elektriciteits- en 
gasinitiatieven.

Or. en

Motivering

Regionale samenwerking moet in overeenstemming zijn met de huidige regionale elektriciteits-
en gasinitiatieven.

Amendement 719
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Elke groep nodigt, naargelang dit nuttig 
is voor de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, 
vertegenwoordigers uit van nationale 
administraties, regulerende instanties, 
projectpromotoren en transmissiesysteem-
beheerders van EU-kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaten, lidstaten van de 
Europese economische ruimte en de 
Europese Vrijhandelsassociatie, 
instellingen en lichamen van de 
Energiegemeenschap, landen die vallen 
onder het Europese nabuurschapsbeleid en 
landen waarmee de Unie een specifieke 
samenwerking op energiegebied heeft 
opgezet.

(3) Elke groep kan, naargelang dit nuttig is 
voor de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, 
vertegenwoordigers uitnodigen van 
nationale administraties, regulerende 
instanties, projectpromotoren van 
projecten die mogelijk in aanmerking 
komen voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang en 
transmissiesysteembeheerders van EU-
kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten, lidstaten van de Europese 
economische ruimte en de Europese 
Vrijhandelsassociatie, instellingen en 
lichamen van de Energiegemeenschap, 
landen die vallen onder het Europese 
nabuurschapsbeleid en landen waarmee de 
Unie een specifieke samenwerking op 
energiegebied heeft opgezet. Het besluit 
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om vertegenwoordigers van een derde 
land uit te nodigen wordt gebaseerd op 
consensus.

Or. en

Amendement 720
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 
producenten, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en consumenten en, voor de in artikel 5, 
lid 2, bedoelde taken, organisaties voor de 
bescherming van het milieu. Wanneer dat 
nuttig is voor de verwezenlijking van zijn 
opdracht kan de groep hoorzittingen of 
raadplegingsrondes opzetten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een volledig lidmaatschap van regionale groepen voor relevante belanghebbenden lijkt een 
belangrijke succesfactor voor de projecten: enerzijds geeft dit hen de mogelijkheid om volledig 
deel te nemen aan het proces, vanaf de vroegste fasen, waardoor de risicobeoordelingsfase 
wordt vergemakkelijkt, en anderzijds geeft dit leden van de regionale groep toegang tot hun 
deskundigheid en tot feedback over ervaringen met soortgelijke projecten (met inachtneming van 
de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie).

Amendement 721
Yannick Jadot
on behalf of the Verts/ALE Group

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 

4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 
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producenten, distributiesysteembeheerders, 
leveranciers en consumenten en, voor de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde taken,
organisaties voor de bescherming van het 
milieu. Wanneer dat nuttig is voor de 
verwezenlijking van zijn opdracht kan de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes 
opzetten.

producenten, distributiesysteembeheerders, 
leveranciers, consumenten en organisaties 
voor de bescherming van het milieu
Wanneer dat nuttig is voor de 
verwezenlijking van zijn opdracht kan de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes 
opzetten.

Or. en

Amendement 722
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Bij het nemen van een besluit over 
de lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang probeert elke 
regionale groep consensus tussen de 
direct bij de projecten betrokken lidstaten 
te bereiken.

Or. en

Amendement 723
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Elke groep publiceert de agenda's 
en notulen van haar vergaderingen op het 
in artikel 17 van deze verordening 
bedoelde 
infrastructuurtransparantieplatform.

Or. en

Motivering

Om redenen van transparantie en ten einde het maatschappelijk draagvlak voor de selectie en 
daaropvolgende tenuitvoerlegging van de projecten van gemeenschapppelijk belang te 
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vergroten, is het belangrijk dat het publiek en andere belanghebbenden begrijpen wanneer de 
regionale groepen welke besluiten nemen en wat het resultaat daarvan is.

Amendement 724
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Lidstaten die niet bij het besproken 
project zijn betrokken hebben niet het 
recht om de opname ervan in de lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
te blokkeren.

Or. en

Amendement 725
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Elke groep publiceert haar 
reglement van orde en een 
geactualiseerde ledenlijst en zorgt ervoor 
dat deze te allen tijde gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Ook publiceert elke 
groep regelmatig geactualiseerde 
informatie over de voortgang van zijn 
werkzaamheden, evenals de definitieve 
conclusies en besluiten, en maakt deze 
gemakkelijk toegankelijk.

Or. en

Amendement 726
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Elke groep publiceert haar 
reglement van orde en een 
geactualiseerde ledenlijst en zorgt ervoor 
dat deze te allen tijde gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Ook publiceert elke 
groep regelmatig geactualiseerde 
informatie over de voortgang van haar 
werkzaamheden, evenals de definitieve 
conclusies en besluiten, en maakt deze 
gemakkelijk toegankelijk.

Or. en

Motivering

De procedurele regels van regionale groepen moeten duidelijk, precies en openbaar zijn om 
ervoor te zorgen dat het proces transparant is. Om dezelfde reden moet ook informatie over de 
werkzaamheden van de regionale groepen openbaar worden gemaakt en gemakkelijk 
toegankelijk zijn: alle belanghebbenden moeten te allen tijde kunnen weten hoe het project 
ervoor staat. Om de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie in stand te houden en mogelijke 
belangenconflicten af te handelen lijkt het zeer aan te bevelen om subgroepen in te stellen.

Amendement 727
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Elke groep publiceert haar 
reglement van orde en een 
geactualiseerde ledenlijst en zorgt ervoor 
dat deze te allen tijde gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Ook publiceert elke 
groep regelmatig geactualiseerde 
informatie over de voortgang van haar 
werkzaamheden, evenals de definitieve 
conclusies en besluiten, en maakt deze 
gemakkelijk toegankelijk.

Or. en

Motivering

De procedurele regels van regionale groepen moeten duidelijk, precies en openbaar zijn om 
ervoor te zorgen dat het proces op dit niveau transparant is. Om dezelfde reden moet ook 
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informatie over de voortgang van de werkzaamheden van de regionale groepen openbaar 
worden gemaakt en gemakkelijk toegankelijk zijn: alle belanghebbenden moeten te allen tijde 
kunnen weten hoe het project ervoor staat.

Amendement 728
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elke projectpromotor dient bij de leden 
van de respectieve groep een aanvraag in 
voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip 
van een beoordeling van het/de 
project(en) uit het oogpunt van zijn/hun 
bijdrage tot de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I genoemde prioriteiten, een 
evaluatie van de wijze waarop is voldaan 
aan de in artikel 6 omschreven relevante 
criteria en alle andere relevante 
informatie voor de beoordeling van het 
project.

(1) De Commissie, als voorzitter van de 
regionale groepen, publiceert een 
uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen voor projecten van 
gemeenschappelijk belang waarin 
projectpromotoren worden uitgenodigd 
om hun projecten in te dienen voor 
selectie als project van gemeenschappelijk 
belang.

Elke projectpromotor dient, zoals wordt 
vermeld in de uitnodiging tot het indienen 
van voorstellen, bij de respectieve groep 
een aanvraag in voor selectie als project 
van gemeenschappelijk belang, met 
inbegrip van de afzonderlijke kosten-
batenanalyse voor het project 
overeenkomstig artikel 12, lid 6.

Or. en

Amendement 729
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elke projectpromotor dient bij de leden 
van de respectieve groep een aanvraag in 
voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip 

(1) Elke projectpromotor dient bij de leden 
van de respectieve groep een aanvraag in 
voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip 
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van een beoordeling van het/de project(en) 
uit het oogpunt van zijn/hun bijdrage tot de 
tenuitvoerlegging van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, een evaluatie van 
de wijze waarop is voldaan aan de in 
artikel 6 omschreven relevante criteria en 
alle andere relevante informatie voor de 
beoordeling van het project.

van een beoordeling van het/de project(en) 
uit het oogpunt van zijn/hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de in bijlage I 
genoemde doelstellingen van de 
prioritaire corridors en gebieden van de 
energie-infrastructuur, een evaluatie van 
de wijze waarop is voldaan aan de in 
artikel 4 omschreven relevante criteria en 
alle andere relevante informatie voor de 
beoordeling van het project. De 
projectpromotoren dienen een 
projectspecifieke kosten-batenanalyse in 
volgens de methodologie van artikel 12.

Or. en

Amendement 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elke projectpromotor dient bij de leden 
van de respectieve groep een aanvraag in 
voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip 
van een beoordeling van het/de project(en) 
uit het oogpunt van zijn/hun bijdrage tot de 
tenuitvoerlegging van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, een evaluatie van de 
wijze waarop is voldaan aan de in artikel 6
omschreven relevante criteria en alle 
andere relevante informatie voor de 
beoordeling van het project.

(1) Elke projectpromotor dient bij de leden 
van de respectieve groep een aanvraag in 
voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip 
van een beoordeling van het/de project(en) 
uit het oogpunt van zijn/hun bijdrage tot de 
tenuitvoerlegging van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, een evaluatie van de 
wijze waarop is voldaan aan de in artikel 4
omschreven relevante criteria en alle 
andere relevante informatie voor de 
beoordeling van het project. De 
projectpromotoren dienen een 
projectspecifieke kosten-batenanalyse in 
volgens de methodologie van artikel 12.

Or. en

Amendement 731
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elke projectpromotor dient bij de leden 
van de respectieve groep een aanvraag in 
voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip 
van een beoordeling van het/de project(en) 
uit het oogpunt van zijn/hun bijdrage tot de 
tenuitvoerlegging van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, een evaluatie van de 
wijze waarop is voldaan aan de in artikel 6
omschreven relevante criteria en alle 
andere relevante informatie voor de 
beoordeling van het project.

(1) Elke projectpromotor dient bij de leden 
van de respectieve groep een aanvraag in 
voor selectie als project van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip 
van een beoordeling van het/de project(en) 
uit het oogpunt van zijn/hun bijdrage tot de 
tenuitvoerlegging van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, een evaluatie van de 
wijze waarop is voldaan aan de in artikel 4
omschreven relevante criteria en alle 
andere relevante informatie voor de 
beoordeling van het project.

Or. en

Motivering

Fout in tekst

Amendement 732
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Elke potentiële projectpromotor 
kan bij de desbetreffende regionale groep 
een beoordeling van zijn project indienen 
uit het oogpunt van de bijdrage van het 
project tot de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde prioriteiten en de 
wijze waarop is voldaan aan de in artikel 
4, bijlage II en bijlage III omschreven 
relevante criteria. De desbetreffende 
regionale groep moet binnen zes maanden 
een gemotiveerd advies uitbrengen over 
het in aanmerking komen van het project 
als project van gemeenschappelijk belang.

Or. en

Motivering

Alle mogelijke projecten die aan de criteria voor inaanmerkingkoming als project van 
gemeenschappelijk belang voldoen moeten in aanmerking worden genomen.
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Amendement 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Voorgestelde 
elektriciteitstransmissieprojecten die 
vallen onder de categorieën van bijlage II, 
punt 1(a) en (b), moeten door de 
desbetreffende groep grondiger kunnen 
worden onderzocht indien ze zijn 
voorgesteld door relevante 
belanghebbenden en als ze ten minste
voldoen aan de criteria van artikel 4, punt 
1, artikel 4, punt 2(a) en bijlage II, punt 1.

Or. en

Amendement 734
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De nationale regulerende 
instanties zorgen ervoor dat voor 
projecten die vallen onder de categorieën 
1 en 2 van bijlage II de 
beoordelingscriteria en de kosten-
batenanalyse op consistente wijze worden 
toegepast en stellen waar nodig correcties 
voor.

Or. en

Motivering

De verordening voorziet reeds in consistentie binnen de regionale groep. Extra en dubbele 
evaluatie/beoordelingslagen moeten worden voorkomen.

Amendement 735
Amalia Sartori
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Alle begunstigden nemen de 
vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige informatie in acht.

(2) De richtsnoeren houden rekening 
gehouden met mogelijke 
belangenconflicten binnen groepen en 
bieden de om, indien nodig, subgroepen in
te stellen.

Or. en

Motivering

De procedurele regels van regionale groepen moeten duidelijk, precies en openbaar zijn om 
ervoor te zorgen dat het proces transparant is. Om dezelfde reden moet ook informatie over de 
werkzaamheden van de regionale groepen openbaar worden gemaakt en gemakkelijk 
toegankelijk zijn: alle belanghebbenden moeten te allen tijde kunnen weten hoe het project 
ervoor staat. Om de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie in stand te houden en mogelijke 
belangenconflicten af te handelen lijkt het zeer aan te bevelen om subgroepen in te stellen.

Amendement 736
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d), vormen een onderdeel van 
het laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het proces voor de tenuitvoerlegging van het tienjarige netwerkontwikkelingsplan moet open en 
flexibel zijn om ook door de regionale groepen voorgestelde projecten van gemeenschappelijk 
belang te kunnen omvatten.
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Amendement 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d), vormen een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

(3) Voorgestelde 
elektriciteitstransmissieprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a), (b) en (d), worden een 
integraal onderdeel van de relevante 
regionale investeringsplannen 
overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009/EG en 
van het tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

Or. en

Motivering

Niet alleen projecten van het tienjarige netwerkontwikkelingsplan moeten in aanmerking komen 
voor selectie als project van gemeenschappelijk belang. Er moet worden gestreefd naar 
consistentie met artikel 3, lid 7, en de interpretatie van artikel 3, lid 7 moet voorrang krijgen, 
reden waarom projecten van gemeenschappelijk belang in het tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan en in de regionale plannen moeten worden opgenomen nadat ze de 
status van project van gemeenschappelijk belang hebben gekregen.

Amendement 738
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder 1(a)-(d), 
vormen een onderdeel van het laatste
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder 1(a)-(d), 
worden opgenomen in de desbetreffende 
regionale investeringsplannen 
overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening (EU) 714/2009 en het 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan voor 
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van Verordening (EG) nr. 714/2009. elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

Or. da

Motivering

Het moet niet zo zijn dat alleen projecten in het tienjarige netwerkontwikkelingsplan in de lijst 
van projecten van gemeenschappelijk belang van de Commissie kunnen worden opgenomen. Op 
dit moment is de verordening hierover onvoldoende duidelijk, terwijl artikel 3, lid 7 in de hele 
verordening op dezelfde ondubbelzinnige wijze moet worden uitgelegd. Verschillende landen zijn 
niet betrokken bij de samenwerking tussen ENTSB's, en daarom moet de focus liggen op het 
aantrekken van niet door transmissiesysteembeheerders geïnitieerde projecten voor opname in 
de lijst van projecten van gemeenschappelijk belang, mits ze aan de criteria voldoen.

Amendement 739
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d), vormen een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

(3) Voorgestelde 
elektriciteitstransmissieprojecten die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a), (b) en (d), worden een 
integraal onderdeel van de relevante 
regionale investeringsplannen 
overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009/EG en 
van het tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

Or. en

Amendement 740
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
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categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d), vormen een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d), vormen ofwel een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009, ofwel 
voldoen aan de criteria van artikel 4, punt 
1, artikel 4, punt 2(a) en bijlage II, punt 1.

Or. en

Motivering

Een selectie van projecten van gemeenschappelijk belang die volledig is gebaseerd op het 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan zal niet alle projecten omvatten die noodzakelijk zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de prioritaire corridors van de energie-infrastructuur en moet worden 
aangevuld met andere projecten. Daarnaast kunnen projecten die niet in de lijst van projecten 
van gemeenschappelijk belang/het tienjarige netwerkontwikkelingsplan zijn opgenomen te 
maken krijgen met hogere financieringskosten vanwege het loutere feit dat een dergelijke lijst 
bestaat, met marktverstoringen als gevolg.

Amendement 741
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a)-
(d), vormen een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

(3) Voorgestelde elektriciteitstransmissie-
en -opslagprojecten die vallen binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1(a), 
(b) en (d), vormen een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB 
voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EG) nr. 714/2009.

Or. de

Motivering

Met betrekking tot de procedure voor het vaststellen van projecten van gemeenschappelijk 
belang bepaalt artikel 3 dat regionale groepen deze taak op zich moeten nemen en voorstellen 
moeten indienen bij het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, zodat dit 
advies kan uitbrengen voordat de projecten door de Commissie definitief worden aangenomen.
In bijlage III wordt echter gesteld dat alle projecten een onderdeel van het tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan moeten vormen. Ofwel opslag moet worden uitgesloten, ofwel er moet 
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voor worden gezorgd dat ook projecten van dit type in het tienjarige netwerkontwikkelingsplan 
worden opgenomen.

Amendement 742
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende gastransmissie- en 
-opslagprojecten een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het proces voor de tenuitvoerlegging van het tienjarige netwerkontwikkelingsplan moet open en 
flexibel zijn om ook door de regionale groepen voorgestelde projecten van gemeenschappelijk 
belang te kunnen omvatten.

Amendement 743
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende gastransmissie- en 
-opslagprojecten een onderdeel van het
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 

(4) Gastransmissie- en -opslagprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d), vormen 
ofwel een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor 
elektriciteit overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009, ofwel 
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vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

voldoen aan de criteria van artikel 4, punt 
1, artikel 4, punt 2(b) en bijlage II, punt 2.

Or. en

Motivering

Een selectie van projecten van gemeenschappelijk belang die volledig is gebaseerd op het 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan zal niet alle projecten omvatten die noodzakelijk zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de prioritaire corridors van de energie-infrastructuur en moet worden 
aangevuld met andere projecten. Daarnaast kunnen projecten die niet in de lijst van projecten 
van gemeenschappelijk belang/het tienjarige netwerkontwikkelingsplan zijn opgenomen te 
maken krijgen met hogere financieringskosten vanwege het loutere feit dat een dergelijke lijst 
bestaat, met marktverstoringen als gevolg.

Amendement 744
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor alle na 1 augustus 2013
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende gastransmissie- en 
-opslagprojecten een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

(4) Na goedkeuring van de eerste lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
vormen voor alle daarna vastgestelde 
lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie de binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 2, vallende 
gastransmissie- en -opslagprojecten een 
onderdeel van het laatste beschikbare 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan voor
gas, vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

Or. en

Motivering

Het tienjarige netwerkontwikkelingsplan ontwikkelt zich nog steeds in de richting van een 
alomvattende visie op alle relevante projecten in gas en elektriciteit.

Amendement 745
Konrad Szymański
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende gastransmissie- en 
-opslagprojecten een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

(4) Voor alle na 1 november 2013 
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende projecten voor gastransmissie,
faciliteiten voor de ontvangst, opslag en 
hervergassing of decompressie van 
vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) en 
gasopslag een onderdeel van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 715/2009.

Or. en

Amendement 746
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende gastransmissie- en 
-opslagprojecten een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009.

(4) Voor alle na 1 augustus 2013 
vastgestelde lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie vormen de binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 2, 
vallende projecten voor gastransmissie, 
terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas 
(LNG) en gasopslag een onderdeel van het 
laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas, 
vastgesteld door het ENTSB voor gas 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 715/2009.

Or. en
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Amendement 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 4, worden ingediend als 
onderdeel van een door meer dan twee 
lidstaten uitgewerkt plan voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend 
transport en grensoverschrijdende opslag 
van kooldioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De investeringen die nodig zijn voor de aanleg van gas- en elektriciteitsinfrastructuur tot 2020 
en verder zijn enorm, waardoor afzonderlijke subsidies voor opslag- en transportinfrastructuur 
voor koolstofafvang en -opslag (CCS) in het kader van deze verordening niet gerechtvaardigd 
zijn. De verordening moet gefocust blijven om in belangrijke elektriciteits- en gasprojecten 
resultaten te bereiken.

Amendement 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 4, worden ingediend als 
onderdeel van een door meer dan twee 
lidstaten uitgewerkt plan voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend 
transport en grensoverschrijdende opslag 
van kooldioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

Schrappen
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Or. en

Amendement 749
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 4, worden ingediend als 
onderdeel van een door meer dan twee 
lidstaten uitgewerkt plan voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend 
transport en grensoverschrijdende opslag 
van kooldioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

Schrappen

Or. en

Amendement 750
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 4, worden ingediend als 
onderdeel van een door meer dan twee 
lidstaten uitgewerkt plan voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend 
transport en grensoverschrijdende opslag 
van kooldioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

Schrappen

Or. de
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Amendement 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 4, worden ingediend als 
onderdeel van een door meer dan twee 
lidstaten uitgewerkt plan voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend 
transport en grensoverschrijdende opslag 
van kooldioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Gezien de economische en commerciële levensvatbaarheid van CCS nog niet aangetoond is en 
commerciële uitrol voor 2020 niet verwacht wordt, dient er in deze verordening geen financiële 
ondersteuning voor uitgetrokken te worden. Financiële ondersteuning van het onderzoek naar de 
mogelijkheden van CCS wordt reeds via andere Europese kanalen voorzien.

Amendement 752
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen binnen 
de categorieën van bijlage II, onder punt 4, 
worden ingediend als onderdeel van een 
door meer dan twee lidstaten uitgewerkt 
plan voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdend transport en 
grensoverschrijdende opslag van 
kooldioxide, bij de Commissie in te dienen 
door de betrokken lidstaten of door die 
lidstaten aangewezen entiteiten.

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen binnen 
de categorieën van bijlage II, onder punt 4, 
worden ingediend als onderdeel van een 
door meer dan twee lidstaten uitgewerkt 
plan voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdend transport en 
grensoverschrijdende opslag van 
kooldioxide, bij de Commissie in te dienen 
door de betrokken lidstaten of door die 
lidstaten aangewezen entiteiten. De 
aanneming van de definitieve regionale 
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lijst in de groep en de stuurgroep op hoog 
niveau moet zijn gebaseerd op consensus.
Hiertoe is geen enkele negatief advies 
over de opname van elk op de lijst vermeld 
project geuit door enige lidstaat van de 
regionale groep, waarvoor het project 
aanzienlijke effecten moet hebben, met 
name op het beheer van haar energie-
infrastructuren, op haar interne markt of 
op haar energievoorzieningszekerheid.
Indien dit wel het geval is, is het advies 
gemotiveerd en gebaseerd op het advies 
van het Agentschap of de beoordeling van 
de Commissie met betrekking tot projecten 
voor het transport van olie of kooldioxide.

Or. en

Amendement 753
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen binnen 
de categorieën van bijlage II, onder punt 4, 
worden ingediend als onderdeel van een 
door meer dan twee lidstaten uitgewerkt
plan voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdend transport en 
grensoverschrijdende opslag van 
kooldioxide, bij de Commissie in te dienen 
door de betrokken lidstaten of door die 
lidstaten aangewezen entiteiten.

(5) Voorgestelde projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen binnen 
de categorieën van bijlage II, onder punt 4, 
worden ingediend als onderdeel van een 
plan voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdend transport en 
grensoverschrijdende opslag van 
kooldioxide, bij de Commissie in te dienen 
door de betrokken lidstaten of door die 
lidstaten aangewezen entiteiten.

Or. en

Amendement 754
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de evaluatie van voorgestelde 
elektriciteits- en gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, houdt elke groep, 
onverminderd de bepalingen van punt 4, 
rekening met de analyse die, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, 
lid 7, in verband met voorgestelde 
elektriciteits- en gasprojecten welke vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a)-(d) en punt 2, is gemaakt 
in het laatste beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor gas en 
elektriciteit, vastgesteld door de ENTSB's 
voor elektriciteit en gas overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EG) nr. 
714/2009 en Verordening (EG) nr. 
715/2009.

(6) Bij de evaluatie van voorgestelde 
elektriciteits- en gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, houdt elke groep, 
onverminderd de bepalingen van punt 4, 
rekening met de resultaten van de 
verrichte kosten-batenanalyses.

Or. en

Motivering

Ook projecten van gemeenschappelijk belang die niet in het laatste tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan zijn opgenomen moeten vergezeld gaan van een kosten-batenanalyse.

Amendement 755
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bij elektriciteitstransmissie: het project 
wijzigt de transmissiecapaciteit van het net 
aan de grens van die lidstaat met één of 
meer andere lidstaten of aan elke 
relevante dwarsdoorsnede van diezelfde 
transmissiecorridor met minimaal 
500 MW ten opzichte van de situatie 
zonder uitvoering van het project;

(a) bij elektriciteitstransmissie: het project 
moet leiden tot een geïnstalleerde 
capaciteit van ten minste 250 MW en een 
jaarlijkse gemiddelde productie van ten 
minste 400 GWh, op basis van het
voorgestelde beheer van de installatie, 
hetgeen in de eerste drie jaar van 
exploitatie wordt gecontroleerd;

Or. es
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Motivering

Het vergroten van de transmissiecapaciteit met 500 MW om de status van project van 
gemeenschappelijk belang te verkrijgen kan voor grensoverschrijdende projecten redelijk zijn, 
maar is een hoge norm voor interne projecten binnen één lidstaat. Dit creëert de facto een 
barrière voor interne projecten om de status van project van gemeenschappelijk belang te 
verkrijgen, reden waarom de norm moet worden verlaagd.

Amendement 756
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bij elektriciteitstransmissie: het project 
wijzigt de transmissiecapaciteit van het net 
aan de grens van die lidstaat met één of 
meer andere lidstaten of aan elke relevante 
dwarsdoorsnede van diezelfde 
transmissiecorridor met minimaal 500 MW 
ten opzichte van de situatie zonder 
uitvoering van het project;

(a) bij elektriciteitstransmissie: het project 
wijzigt de transmissiecapaciteit van het net 
aan de grens van die lidstaat met één of 
meer andere lidstaten of aan elke relevante 
dwarsdoorsnede van diezelfde 
transmissiecorridor met minimaal 500 MW 
of 20% ten opzichte van de situatie zonder 
uitvoering van het project;

Or. de

Motivering

De absolute drempel voor elektriciteitstransmissieprojecten moet worden aangevuld met een 
relatieve drempel om ervoor te zorgen dat ook kleinere projecten de status van project van 
gemeenschappelijk belang kunnen verwerven.

Amendement 757
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bij elektriciteitsopslag: het project 
voorziet in een opslagcapaciteit die een 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van ten 
minste 500 gigawattuur mogelijk maakt;

(b) bij elektriciteitsopslag: het project heeft 
een geïnstalleerde capaciteit van ten 
minste 100 megawatt (100MW);

Or. en
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Amendement 758
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bij elektriciteitsopslag: het project 
voorziet in een opslagcapaciteit die een 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van ten 
minste 500 gigawattuur mogelijk maakt;

(b) bij elektriciteitsopslag: het project 
voorziet in een opslagcapaciteit van ten 
minste 100 gigawattuur;

Or. de

Motivering

In bijlage IV wordt in beginsel erkend dat projecten voor elektriciteitsopslagfaciliteiten 
projecten van gemeenschappelijk belang kunnen zijn, maar alleen als de opslagfaciliteit een 
jaarlijkse elektriciteitsopwekking van ten minste 500 gigawattuur mogelijk maakt. In de eerste 
plaats is het criterium van de standaard operationele capaciteit waarop de huidige bewoording 
betrekking heeft geen bepalende factor voor installaties voor de pompopslag van elektriciteit. De
bijdrage van een installatie voor de pompopslag van elektriciteit tot de netwerkstabiliteit wordt 
feitelijk gemeten aan de hand van de prestaties van de geïnstalleerde turbines en pompen. In de 
twee plaats is de gekozen waarde – 500 GWh – te hoog.

Amendement 759
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om op directe of 
indirecte wijze ten minste twee lidstaten 
van gas te voorzien of om te voldoen aan 
de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om te voldoen aan de 
infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

Or. en

Motivering

Deze zin is niet nodig, omdat alle projecten voor gasopslag of vloeibaar/gecomprimeerd aardgas 
twee of meer lidstaten van gas kunnen voorzien zolang de noodzakelijke interconnectiecapaciteit 
tussen de lidstaten aanwezig is.
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Amendement 760
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het
project heeft tot doel om op directe of 
indirecte wijze ten minste twee lidstaten 
van gas te voorzien of om te voldoen aan 
de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om te voldoen aan de 
infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

Or. en

Motivering

Deze zin is niet nodig, omdat alle projecten voor gasopslag of vloeibaar/gecomprimeerd aardgas 
twee of meer lidstaten van gas kunnen voorzien zolang de noodzakelijke interconnectiecapaciteit 
tussen de lidstaten aanwezig is.

Amendement 761
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om op directe of 
indirecte wijze ten minste twee lidstaten 
van gas te voorzien of om te voldoen aan 
de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om te voldoen aan de 
infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

Or. en

Amendement 762
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om op directe of 
indirecte wijze ten minste twee lidstaten 
van gas te voorzien of om te voldoen aan 
de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010;

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om op directe of 
indirecte wijze ten minste twee lidstaten 
van gas te voorzien of om te voldoen aan 
de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010, 
met inbegrip van opslagfaciliteiten die 
verbonden zijn met distributienetwerken;

Or. de

Motivering

Omdat opslagfaciliteiten met het distributienetwerk kunnen zijn verbonden, maar nog steeds 
nodig zijn om voor voorzieningszekerheid en flexibiliteit te zorgen, moeten ze in aanmerking 
komen voor de status van project van gemeenschappelijk belang.

Amendement 763
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en distributie-
systeembeheerders van ten minste twee 
lidstaten betrokken, die minimaal 100 000 
gebruikers bedienen die elektriciteit 
opwekken of verbruiken of die beide doen 
in een verbruiksgebied van minimaal 300 
Gigawattuur/jaar en waarvan ten minste 
20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

(e) bij slimme elektriciteitsnetwerken: het 
project is ontworpen voor apparatuur en 
installaties op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en distributie-
systeembeheerders van ten minste twee 
lidstaten betrokken, die minimaal 100 000 
gebruikers bedienen die elektriciteit 
opwekken of verbruiken of die beide doen 
in een verbruiksgebied van minimaal 300 
Gigawattuur/jaar en waarvan ten minste 
20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen. Bij slimme 
netwerken is het project ontworpen voor 
apparatuur en installaties op 
hoogspannings- en 
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middenspanningsniveau ontworpen voor 
een druk van minimaal 1 bar. Bij het 
project zijn transmissie- en 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 100 000 gebruikers bedienen 
die elektriciteit opwekken of verbruiken of 
die beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 500 Gigawattuur/jaar.

Or. fr

Motivering

Slimme netwerken moeten ook worden bevorderd omdat ze het mogelijk maken om hernieuwbare 
energiebronnen te integreren en de flexibiliteit en efficiëntie van het netwerk te verbeteren.

Amendement 764
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en distributie-
systeembeheerders van ten minste twee 
lidstaten betrokken, die minimaal 100 000 
gebruikers bedienen die elektriciteit 
opwekken of verbruiken of die beide doen 
in een verbruiksgebied van minimaal 300 
Gigawattuur/jaar en waarvan ten minste 
20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor alle spanningsniveaus. Bij 
het project zijn samenwerkende 
projectpromotoren van ten minste twee 
lidstaten betrokken, die minimaal 100 000 
gebruikers bedienen die elektriciteit 
opwekken of verbruiken of die beide doen 
in een verbruiksgebied van minimaal 300 
Gigawattuur/jaar en waarvan, door de 
bijdrage van het project, ten minste 20% 
zal worden opgewekt door hernieuwbare 
en niet-aan/uitschakelbare bronnen.

Or. en

Motivering

Het concept van slimme netwerken moet worden uitgebreid tot laagspanningsnetwerken, waar 
op dit moment de meeste voordelen kunnen worden gerealiseerd en waarop de grootste 
aantallen verbruikers en kleine privéfaciliteiten voor elektriciteitsopwekking zijn aangesloten.
Grensoverschrijdende samenwerking stimuleert de verwerving van knowhow, met name wanneer 
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het om apparatuur, technologie en dienstverrichters gaat.

Amendement 765
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij slimme netwerken: het project is
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 100 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

(e) bij slimme netwerken: het project kan
ontworpen worden voor apparatuur en 
installaties op alle spanningsniveaus. Bij 
het project zijn transmissie- en/of
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 10 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 100 Gigawattuur/jaar en 
waarvan, door de bijdragen aan het 
project, ten minste 20% wordt opgewekt 
door niet-aan/uitschakelbare hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. nl

Amendement 766
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 100 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op alle spanningsniveaus ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en/of
distributiesysteembeheerders betrokken, 
die minimaal 10 000 gebruikers bedienen 
die elektriciteit opwekken of verbruiken of 
die beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 100 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare hernieuwbare bronnen.
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aan/uitschakelbare bronnen.

Or. de

Amendement 767
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 100 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings-, middenspannings- en 
laagspanningsniveau als omschreven in 
de van toepassing zijnde Europese 
normen. Bij het project zijn transmissie- en 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 50 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 150 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare en/of gedistribueerde 
bronnen.

Or. fr

Amendement 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 100 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings-, middenspannings- en 
laagspanningsniveau als omschreven in 
relevante Europese normen. Bij het 
project zijn transmissie- en 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 100 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
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beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

Or. en

Amendement 769
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken, die 
minimaal 100 000 gebruikers bedienen die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings-, middenspannings- en 
laagspanningsniveau als omschreven in 
relevante Europese normen. Bij het 
project zijn transmissie- en 
distributiesysteembeheerders betrokken, 
die minimaal 100 000 gebruikers bedienen 
die elektriciteit opwekken of verbruiken of 
die beide doen in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan 
ten minste 20% wordt opgewekt door niet-
aan/uitschakelbare bronnen.

Or. en

Motivering

De criteria voor de selectie van projecten voor slimme netwerken moeten op niet-
discriminerende wijze worden vastgesteld. Het feit dat in enkele EU-lidstaten lagere nominale 
spanningsniveaus worden gebruikt voor middenspanning moet worden gerespecteerd. De 
zinsnede "ten minste twee lidstaten" is niet consistent, omdat bijlage IV, punt 1 betrekking heeft 
op projecten met een aanzienlijk grensoverschrijdend effect (…) op het grondgebied van een 
lidstaat".

Amendement 770
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het project draagt bij tot 
energiesolidariteit tussen de lidstaten bij 
een tijdelijk of permanent energietekort in 
een van de lidstaten;

Or. ro

Amendement 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 1 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– berekening, voor grensoverschrijdende 
projecten, van het effect van de 
netwerktransmissiecapaciteit in beide 
stroomrichtingen, gemeten als hoeveelheid 
vermogen (in megawatt) of, voor projecten 
met aanzienlijke grensoverschrijdende 
effecten, van het effect op de 
netwerktransmissiecapaciteit aan de 
grenzen tussen de betrokken lidstaten, 
tussen betrokken lidstaten en derde landen 
of binnen de betrokken lidstaten en het 
effect op de vraag-aanbodbalancering en de 
netwerkoperaties in de betrokken lidstaten;

– berekening, voor grensoverschrijdende 
projecten, van het effect van de 
netwerktransmissiecapaciteit in beide 
stroomrichtingen, gemeten als hoeveelheid 
vermogen (in megawatt) en hun bijdrage 
aan het bereiken van de door de Europese 
Raad goedgekeurde minimumcapaciteit 
van 10% of, voor projecten met 
aanzienlijke grensoverschrijdende effecten, 
van het effect op de netwerktransmissie-
capaciteit aan de grenzen tussen de 
betrokken lidstaten, tussen betrokken 
lidstaten en derde landen of binnen de 
betrokken lidstaten en het effect op de 
vraag-aanbodbalancering en de 
netwerkoperaties in de betrokken lidstaten;

Or. en

Amendement 772
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de interoperabiliteit en de veilige 
exploitatie van het systeem worden 
afgewogen in lijn met de in het laatste 
beschikbare tienjarige netwerk-

(c) de interoperabiliteit en de veilige 
exploitatie van het systeem worden 
afgewogen in lijn met de in het laatste 
beschikbare tienjarige netwerk-
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ontwikkelingsplan voor elektriciteit 
gemaakte analyse, met name door evaluatie 
van de effecten van het project op de Loss-
of-Load-Expectation (de probabiliteit dat 
niet aan de vraag kan worden voldaan) 
voor het analysegebied als gedefinieerd in 
punt 10 van bijlage V in termen van 
adequaatheid van opwekking en 
transmissie voor een reeks karakteristieke 
belastingsperiodes, rekening houdend met 
de verwachte wijzigingen op het gebied 
van klimaatgerelateerde extreme 
weersomstandigheden en het effect 
daarvan op de veerkracht van de 
infrastructuur.

ontwikkelingsplan voor elektriciteit 
gemaakte analyse, met name door evaluatie 
van de effecten van het project op de Loss-
of-Load-Expectation (de probabiliteit dat 
niet aan de vraag kan worden voldaan) 
voor het analysegebied als gedefinieerd in 
punt 10 van bijlage V in termen van 
adequaatheid van opwekking en 
transmissie voor een reeks karakteristieke 
belastingsperiodes, rekening houdend met 
de verwachte wijzigingen op het gebied 
van klimaatgerelateerde extreme 
weersomstandigheden en het effect 
daarvan op de veerkracht van de 
infrastructuur; daarbij wordt voldoende 
aandacht besteed aan de beschikbaarheid 
van onafhankelijke en betrouwbare 
controlemechanismen met betrekking tot 
de exploitatie van het systeem en de 
dienstverrichting.

Or. en

Amendement 773
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de interoperabiliteit en de veilige 
exploitatie van het systeem worden 
afgewogen in lijn met de in het laatste 
beschikbare tienjarige netwerk-
ontwikkelingsplan voor elektriciteit 
gemaakte analyse, met name door evaluatie 
van de effecten van het project op de Loss-
of-Load-Expectation (de probabiliteit dat 
niet aan de vraag kan worden voldaan) 
voor het analysegebied als gedefinieerd in 
punt 10 van bijlage V in termen van 
adequaatheid van opwekking en 
transmissie voor een reeks karakteristieke 
belastingsperiodes, rekening houdend met 
de verwachte wijzigingen op het gebied 
van klimaatgerelateerde extreme 
weersomstandigheden en het effect 
daarvan op de veerkracht van de 

(c) de interoperabiliteit en de veilige 
exploitatie van het systeem worden 
afgewogen in lijn met de in het laatste 
beschikbare tienjarige netwerk-
ontwikkelingsplan voor elektriciteit 
gemaakte analyse, met name door evaluatie 
van de effecten van het project op de Loss-
of-Load-Expectation (de probabiliteit dat 
niet aan de vraag kan worden voldaan) 
voor het analysegebied als gedefinieerd in 
punt 10 van bijlage V in termen van 
adequaatheid van opwekking en 
transmissie voor een reeks karakteristieke 
belastingsperiodes, rekening houdend met 
de verwachte wijzigingen op het gebied 
van extreme weersomstandigheden en het 
effect daarvan op de veerkracht van de 
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infrastructuur. infrastructuur.

Or. en

Amendement 774
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het project draagt bij tot 
energiesolidariteit tussen de lidstaten bij 
een tijdelijk of permanent energietekort in 
een van de lidstaten;

Or. ro

Amendement 775
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 1 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De meting van deze criteria is 
uitsluitend gebaseerd op scenario's 
waarin de doelstellingen van Richtlijn 
2009/28/EG, andere relevante wetgeving 
van de Unie en de doelstellingen van het 
langetermijnbeleid van de routekaarten 
voor 2050 volledig in aanmerking zijn 
genomen. Afwijking hiervan vereist 
schriftelijke toestemming door zowel het 
Agentschap als de Commissie, en deze 
toestemming wordt bekendgemaakt. 

Or. en

Amendement 776
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) duurzaamheidsniveau: de 
inachtneming van dit criterium wordt 
gemeten door evaluatie van de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en evaluatie van de 
milieueffecten van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur;

Or. en

Motivering

Om voor een samenhangende toepassing van de criteria tussen projectcategorieën te zorgen, 
moet het duurzaamheidsniveau worden vermeld in alle, en niet slechts in één van de 
projectcategorieën, en de omschrijving van de criteria moet identiek zijn.

Amendement 777
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) bevordert de opheffing van 
bestaande energie-eilanden

Or. es

Motivering

Dit is van essentieel belang om de integratiedoelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mededinging wordt gemeten aan de 
hand van de diversificatie, met inbegrip 
van de vergemakkelijking van de toegang 
tot inheemse voorzieningsbronnen, 

(b) de mededinging wordt gemeten aan de 
hand van de diversificatie, met uitsluiting 
van het Unieniveau maar met inbegrip 
van de vergemakkelijking van de toegang 
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rekening houdend achtereenvolgens met de 
diversificatie van de bronnen, tegenpartijen 
en routes en het effect van de nieuwe 
capaciteit op de HHI-index berekend op 
capaciteitsniveau voor het analysegebied 
als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V.

tot inheemse voorzieningsbronnen, 
rekening houdend achtereenvolgens met de 
diversificatie van de bronnen, tegenpartijen 
en routes en het effect van de nieuwe 
capaciteit op de HHI-index berekend op 
capaciteitsniveau voor het analysegebied 
als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V.

Or. en

Amendement 779
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mededinging wordt gemeten aan de 
hand van de diversificatie, met inbegrip 
van de vergemakkelijking van de toegang 
tot inheemse voorzieningsbronnen, 
rekening houdend achtereenvolgens met 
de diversificatie van de bronnen, 
tegenpartijen en routes en het effect van de 
nieuwe capaciteit op de HHI-index 
berekend op capaciteitsniveau voor het 
analysegebied als gedefinieerd in punt 10 
van bijlage V.

(b) de mededinging wordt gemeten aan de 
hand van de diversificatie, met inbegrip 
van de vergemakkelijking van de toegang 
tot inheemse voorzieningsbronnen, daarbij 
ook rekening houdend met de diversificatie 
van de bronnen, tegenpartijen en routes en 
het effect van de nieuwe capaciteit op de 
HHI-index berekend op capaciteitsniveau 
voor het analysegebied als gedefinieerd in 
punt 10 van bijlage V.

Or. en

Motivering

Wijzigingen voorgesteld om het taalgebruik duidelijker te maken.

Amendement 780
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mededinging wordt gemeten aan de 
hand van de diversificatie, met inbegrip 
van de vergemakkelijking van de toegang 
tot inheemse voorzieningsbronnen, 
rekening houdend achtereenvolgens met de 

(b) de mededinging wordt gemeten aan de 
hand van de diversificatie op het niveau 
van de Unie, met inbegrip van de 
vergemakkelijking van de toegang tot 
inheemse voorzieningsbronnen, rekening 
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diversificatie van de bronnen, tegenpartijen 
en routes en het effect van de nieuwe 
capaciteit op de HHI-index berekend op 
capaciteitsniveau voor het analysegebied 
als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V.

houdend achtereenvolgens met de 
diversificatie van de bronnen, tegenpartijen 
en routes en het effect van de nieuwe 
capaciteit op de HHI-index berekend op 
capaciteitsniveau voor het analysegebied 
als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V.

Or. en

Motivering

Het doel is om het Europese perspectief vast te houden.

Amendement 781
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
voor 2020 en de routekaart naar een 
koolstofarme economie tegen 2050, en de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.

Or. en

Motivering

De Europese Raad van oktober 2009 heeft de doelstelling van de EU om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 met 80-95% terug te dringen bekrachtigd, wat een vrijwel 
koolstofvrije energiesector vereist. Alle nieuwe, door de EU gefinancierde infrastructuur moet de 
verwezenlijking van de huidige bindende doelstellingen met betrekking tot de uitstoot van 
broeikasgassen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor 2020 ondersteunen en in 
overeenstemming zijn met de routekaart naar een koolstofarme economie tegen 2050.

Amendement 782
Pavel Poc
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
voor 2020 en de routekaart naar een 
koolstofarme economie tegen 2050, en de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.

Or. en

Motivering

De Europese Raad van oktober 2009 heeft de doelstelling van de EU om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 met 80-95% terug te dringen bekrachtigd, wat een vrijwel 
koolstofvrije energiesector vereist. Alle nieuwe, door de EU gefinancierde infrastructuur moet de 
verwezenlijking van de huidige bindende doelstellingen met betrekking tot de uitstoot van 
broeikasgassen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor 2020 ondersteunen en in 
overeenstemming zijn met de routekaart naar een koolstofarme economie tegen 2050.

Amendement 783
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.

(d) de duurzaamheid wordt gemeten door 
het milieueffect van de gasinfrastructuur 
te beoordelen en als de bijdrage van een 
project aan de vermindering van de 
emissies, de ondersteuning van de back-up 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
of het transport van elektriciteit-naar-gas 
en biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de 
klimatologische omstandigheden.
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Or. en

Motivering

Het milieueffect wordt toegevoegd om voor een minimumniveau van samenhang met de 
duurzaamheidscriteria in de andere projectcategorieën te zorgen.

Amendement 784
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijziging van de
klimatologische omstandigheden.

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 
vermindering van de emissies, de 
ondersteuning van de back-up van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of 
het transport van elektriciteit-naar-gas en 
biogas, rekening houdend met de 
verwachte wijzigingen op het gebied van 
klimaatgerelateerde extreme 
weersomstandigheden.

Or. en

Amendement 785
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het project draagt bij tot 
energiesolidariteit tussen de lidstaten bij 
een tijdelijk of permanent energietekort in 
een van de lidstaten;

Or. ro

Amendement 786
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) duurzaamheidsniveau: de inachtneming 
van dit criterium wordt gemeten door 
evaluatie van de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen en evaluatie 
van de milieueffecten van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur;

(a) duurzaamheidsniveau: de inachtneming 
van dit criterium wordt gemeten door 
evaluatie van de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen en de 
overeenstemming met de doelstellingen 
voor 2020 en de routekaart naar een 
koolstofarme economie tegen 2050, en 
evaluatie van de milieueffecten van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur;

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2050 met 80-95% terug te dringen bekrachtigd, wat een vrijwel koolstofvrije energiesector 
vereist. Alle nieuwe, door de EU gefinancierde infrastructuur moet de verwezenlijking van de 
huidige bindende doelstellingen met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen voor 2020 ondersteunen en in overeenstemming zijn met de 
routekaart naar een koolstofarme economie tegen 2050.

Amendement 787
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) duurzaamheidsniveau: de inachtneming 
van dit criterium wordt gemeten door 
evaluatie van de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen en evaluatie 
van de milieueffecten van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur;

(a) duurzaamheidsniveau: de inachtneming 
van dit criterium wordt gemeten door 
evaluatie van de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen en de 
overeenstemming met de doelstellingen 
voor 2020 en de routekaart naar een 
koolstofarme economie tegen 2050, en 
evaluatie van de milieueffecten van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur;

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2050 met 80-95% terug te dringen bekrachtigd, wat een vrijwel koolstofvrije energiesector 
vereist. Alle nieuwe, door de EU gefinancierde infrastructuur moet de verwezenlijking van de 
huidige bindende doelstellingen met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik 
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van hernieuwbare energiebronnen voor 2020 ondersteunen en in overeenstemming zijn met de 
routekaart naar een koolstofarme economie tegen 2050.

Amendement 788
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) accommodatie van aanzienlijk 
hogere volumes aan koolstofarme 
elektriciteitstoepassingen, zoals 
elektrische voertuigen, door middel van 
geavanceerde technische en 
marktinterventies;

Or. en

Amendement 789
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 4 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) het project draagt bij tot 
energiesolidariteit tussen de lidstaten bij 
een tijdelijk of permanent energietekort in 
een van de lidstaten;

Or. ro

Amendement 790
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Wat projecten voor slimme 
gasnetwerken betreft wordt elke functie 
getoetst aan de volgende criteria:
(a) duurzaamheidsniveau: de 
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inachtneming van dit criterium wordt 
gemeten door evaluatie van de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en evaluatie van de 
milieueffecten van de 
gasnetwerkinfrastructuur;
(b) te verbinden transmissiecapaciteit en 
distributienetwerken om gas naar en van 
gebruikers te transporteren: de 
inachtneming van dit criterium wordt 
gemeten door schatting van de 
geïnstalleerde capaciteit in de 
distributienetwerken, het maximaal 
toegestane niveau van gasinjectie dat geen 
risico op congestie op de 
transmissienetwerken veroorzaakt, en de 
energie die niet uit hernieuwbare 
energiebronnen is onttrokken in het licht 
van de kans op congestie of risico's voor 
de veiligheid;
(c) netwerkconnectiviteit en toegang tot 
alle categorieën van netwerkgebruikers:
de inachtneming van dit criterium wordt 
gemeten door evaluatie van de methoden 
die worden gebruikt voor de berekening 
van heffingen en tarieven en de wijze 
waarop deze heffingen en tarieven zijn 
gestructureerd voor gebruikers die 
elektriciteit opwekken of verbruiken of die 
beide doen, en door evaluatie van de mate 
van operationele flexibiliteit om, voor 
zover nodig, de dynamische balancering 
van gas in het netwerk te garanderen;
(d) veiligheid en kwaliteit van de 
voorziening: de inachtneming van dit 
criterium wordt gemeten door evaluatie 
van het aandeel van uit hernieuwbare 
bronnen geproduceerd gas, de stabiliteit 
van het gassysteem en de duur en 
frequentie van storingen per klant, met 
inbegrip van storingen die worden 
veroorzaakt door het weer;
(e) efficiëntie en kwaliteit van de 
dienstverlening op het gebied van de 
gasvoorziening en de exploitatie van het 
netwerk: de inachtneming van dit 
criterium wordt gemeten door evaluatie 
van de verliezen die verband houden met 
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de transmissie- en distributienetwerken, 
de ratio tussen de maximum- en 
minimumvraag naar gas over een gegeven 
periode, de wijze waarop de vraagzijde 
wordt betrokken bij maatregelen voor de 
gasmarkt en op het gebied van energie-
efficiëntie, de mate waarin de 
componenten van het gasnetwerk worden 
gebruikt (zoals het gemiddelde werkelijke 
gebruik), de beschikbaarheid van deze 
componenten (die wordt bepaald door 
geplande en ongeplande 
onderhoudswerkzaamheden) en het effect 
van deze beschikbaarheid op de prestaties 
van het netwerk, en de werkelijke 
beschikbaarheid van netwerkcapaciteit 
afgezet tegen de nominale 
beschikbaarheid.

Or. fr

Amendement 791
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) duurzaamheidsniveau: de 
inachtneming van dit criterium wordt 
gemeten door evaluatie van de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en evaluatie van de 
milieueffecten van de 
olietransportinfrastructuur;

Or. en

Amendement 792
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15 en n+20, waarbij n het jaar is 
waarin de analyse is uitgevoerd. Bedoelde 
gegevensverzameling omvat minimaal:

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 en n+40, waarbij 
n het jaar is waarin de analyse is 
uitgevoerd. Bedoelde gegevensverzameling 
omvat minimaal:

Or. en

Motivering

In elke kosten-batenanalyse moet de volledige technische levensloop van de infrastructuur en de 
waarschijnlijke veranderingen in de energiesector in deze periode als gevolg van de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor een koolstofarme economie in aanmerking worden 
genomen.

Amendement 793
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15 en n+20, waarbij n het jaar is 
waarin de analyse is uitgevoerd. Bedoelde 
gegevensverzameling omvat minimaal:

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 en n+40, waarbij 
n het jaar is waarin de analyse is 
uitgevoerd. Bedoelde gegevensverzameling 
omvat minimaal:

Or. en

Motivering

Gegeven dat de technische levensduur van energie-infrastructuurprojecten, in het bijzonder voor 
elektriciteitstransmissienetwerken, kan oplopen tot ruim boven de veertig jaar, moet in de 
analyse eenzelfde langetermijnbenadering worden gehanteerd. Voorts is het langere tijdsbestek 
nodig om ervoor te zorgen dat in de analyse de langetermijnbeleidsdoelstellingen van de EU in 
aanmerking worden genomen.
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Amendement 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15 en n+20, waarbij n het jaar is 
waarin de analyse is uitgevoerd. Bedoelde 
gegevensverzameling omvat minimaal:

(1) De methodologie is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke gegevensverzameling 
met betrekking tot de elektriciteits- en 
gassystemen van de Unie in de jaren n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 en n+40, waarbij 
n het jaar is waarin de analyse is 
uitgevoerd. Bedoelde gegevensverzameling 
omvat minimaal:

Or. en

Amendement 795
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag, de productiecapaciteit per 
brandstoftype (biomassa, geothermisch, 
waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste 
brandstoffen, wind, fotovoltaïsch, 
geconcentreerde zonne-energie, ander 
hernieuwbare energiebronnen) en de 
geografische spreiding ervan, brandstof-
prijzen (inclusief voor biomassa, steenkool, 
gas en olie), kooldioxidetarieven, de 
samenstelling van het transmissie- en, 
wanneer relevant, het distributienet en de 
ontwikkeling daarvan, rekening houdend 
met alle nieuwe belangrijke projecten voor 
opwekking (inclusief capaciteit toegerust 
voor de afvang van kooldioxide), opslag en 
transmissie waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
het jaar n+5;

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag, de productiecapaciteit per 
brandstoftype (biomassa, geothermisch, 
waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste 
brandstoffen, wind, fotovoltaïsch, 
geconcentreerde zonne-energie, ander 
hernieuwbare energiebronnen) en de 
geografische spreiding ervan, brandstof-
prijzen en calorische waarden (inclusief 
voor biomassa, steenkool, bruinkool, gas,
olie en relevante olieproducten), 
kooldioxidetarieven, elektriciteitsprijzen 
bij basis- en piekbelasting, de 
samenstelling van het transmissie- en, 
wanneer relevant, het distributienet en de 
ontwikkeling daarvan, rekening houdend 
met alle nieuwe belangrijke projecten voor 
opwekking (inclusief capaciteit toegerust 
voor de afvang van kooldioxide), opslag en 
transmissie waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
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het jaar n+5;

Or. en

Amendement 796
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag, de productiecapaciteit per 
brandstoftype (biomassa, geothermisch, 
waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste 
brandstoffen, wind, fotovoltaïsch,
geconcentreerde zonne-energie, ander 
hernieuwbare energiebronnen) en de 
geografische spreiding ervan, brandstof-
prijzen (inclusief voor biomassa, steenkool, 
gas en olie), kooldioxidetarieven, de 
samenstelling van het transmissie- en, 
wanneer relevant, het distributienet en de 
ontwikkeling daarvan, rekening houdend 
met alle nieuwe belangrijke projecten voor 
opwekking (inclusief capaciteit toegerust 
voor de afvang van kooldioxide), opslag 
en transmissie waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
het jaar n+5;

(a) voor de elektriciteitssector: scenario's 
voor de vraag, de productiecapaciteit per 
brandstoftype (biomassa, geothermisch, 
waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste 
brandstoffen, wind, fotovoltaïsch, 
geconcentreerde zonne-energie, ander 
hernieuwbare energiebronnen) en de 
geografische spreiding ervan, brandstof-
prijzen (inclusief voor biomassa, steenkool, 
gas en olie), kooldioxidetarieven, de 
samenstelling van het transmissie- en, 
wanneer relevant, het distributienet en de 
ontwikkeling daarvan, rekening houdend 
met alle nieuwe belangrijke projecten voor 
opwekking, opslag en transmissie 
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;

Or. de

Amendement 797
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor de gassector: scenario's voor de 
vraag, invoer, brandstofprijzen (inclusief 
kolen, gas en olie), kooldioxidetarieven, de 
samenstelling van het transmissienetwerk 
en de ontwikkeling daarvan, rekening

(b) voor de gassector: scenario's voor de 
vraag, invoer, brandstofprijzen en 
calorische waarden (inclusief kolen, 
bruinkool, gas, olie en relevante 
olieproducten), kooldioxidetarieven, 
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houdend met alle nieuwe projecten 
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;

elektriciteitsprijzen bij basis- en 
piekbelasting, de samenstelling van het 
transmissienetwerk en de ontwikkeling 
daarvan, rekening houdend met mogelijke 
ontwikkelingen op het gebied van 
schaliegas in Europa en alle nieuwe 
projecten waarvoor een definitief 
investeringsbesluit genomen is en die 
zullen worden opgeleverd tegen eind van 
het jaar n+5;

Or. en

Amendement 798
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse en 
van de doelstelling van de Europese Raad 
om de uitstoot van broeikasgassen in de 
EU tegen 2050 met 80-95% terug te 
dringen ten opzichte van de niveaus van 
1990. De voor elektriciteit, respectievelijk 
gas, gebruikte gegevensverzamelingen 
moeten vergelijkbaar zijn, in het bijzonder 
wat de aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2050 met 80-95% terug te dringen bekrachtigd, wat een vrijwel koolstofvrije energiesector 
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vereist. Het is belangrijk dat de gegevensverzameling die wordt gebruikt voor de kosten-
batenanalyse de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU weerspiegelt en in 
overeenstemming is met de trajecten die zijn beschreven in het Stappenplan Energie 2050 van de 
Commissie.

Amendement 799
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse en 
van de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de EU als neergelegd in, onder 
andere, conclusies van de Europese Raad.
De voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2050 met 80-95% terug te dringen bekrachtigd, wat een vrijwel koolstofvrije energiesector 
vereist. Het is belangrijk dat de gegevensverzameling die wordt gebruikt voor de kosten-
batenanalyse de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU weerspiegelt en in 
overeenstemming is met de trajecten die zijn beschreven in het Stappenplan Energie 2050 van de 
Commissie.

Amendement 800
Amalia Sartori
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na
formele raadpleging van de lidstaten en de 
relevante belanghebbenden door het 
Agentschap. De Commissie en het 
Agentschap waarborgen de toegang tot de 
eventueel vereiste commerciële gegevens 
van derde partijen.

Or. en

Motivering

Tranparantie moet voorop staan: Alle belanghebbenden moeten de kans krijgen om bij te dragen 
tot de marktanalyse in het kader van de methodologie voor de kosten-batenanalyse, niet alleen 
de organisaties die hen vertegenwoordigen, aangezien dit gebruikelijk is in openbare 
raadplegingen door de Commissie, het Agentschap en de ENTSB's.

Amendement 801
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na
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formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

formele raadpleging van de lidstaten en de 
relevante belanghebbenden door het 
Agentschap. De Commissie en het 
Agentschap waarborgen de toegang tot de 
eventueel vereiste commerciële gegevens 
van derde partijen.

Or. en

Motivering

Dezelfde motivering als die van het amendement op artikel 12, punt 2.

Amendement 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt openbaar 
gemaakt en uitgewerkt na formele 
raadpleging van de lidstaten en de 
relevante belanghebbenden. De Commissie 
en het Agentschap waarborgen de toegang 
tot de eventueel vereiste commerciële 
gegevens van derde partijen.

Or. en

Motivering

Om voor volledige transparantie rond de selectie van projecten van gemeenschappelijk belang te 
zorgen, moet de gegevensverzameling voor de kosten-batenanalyse publiekelijk beschikbaar zijn 
en moeten relevante belanghebbenden in de regionale groepen kunnen worden opgenomen.

Amendement 803
Konrad Szymański
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen
de toegang tot de eventueel vereiste 
commerciële gegevens van derde partijen.

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen, met 
name alle gasinfrastructuurbeheerders.
De Commissie en het Agentschap 
waarborgen de toegang tot de eventueel 
vereiste commerciële gegevens van derde 
partijen.

Or. en

Amendement 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen. De 
Commissie en het Agentschap waarborgen 
de toegang tot de eventueel vereiste 

(2) De gegevensverzameling vormt een 
weerspiegeling van de wetgeving van de 
Unie en de nationale wetgevingen die van 
kracht zijn op de datum van de analyse. De 
voor elektriciteit, respectievelijk gas, 
gebruikte gegevensverzamelingen moeten 
vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de 
aannamen betreft inzake tarieven en 
volumes op elke markt. De 
gegevensverzameling wordt uitgewerkt na 
formele raadpleging van de lidstaten en de 
relevante belanghebbenden. De Commissie 
en het Agentschap waarborgen de toegang 
tot de eventueel vereiste commerciële 
gegevens van derde partijen.
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commerciële gegevens van derde partijen.

Or. en

Amendement 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten. De kosten moeten worden 
getoetst aan een benchmark om hun 
efficiëntie te beoordelen. Wanneer een 
projectpromotor kosten presenteert die 
aanzienlijk afwijken van de benchmark, 
moeten hij deze rechtvaardigen tegenover 
de nationale regulerende instantie en het 
Agentschap.

Or. en

Amendement 806
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
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bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten. In de kosten-batenanalyse 
wordt rekening gehouden met de situatie 
van kleine en geïsoleerde lidstaten met 
een beperkt aantal netwerkgebruikers, 
waar de markt de projecten van 
gemeenschappelijk belang niet zelf kan 
financieren.

Or. en

Motivering

In de kosten-batenanalyse moet het concurrentienadeel van kleine en geïsoleerde lidstaten 
worden weerspiegeld.

Amendement 807
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

(5) In de kosten-batenanalyse wordt 
minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten en 
andere milieuexternaliteiten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

Or. en

Amendement 808
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de kosten-batenanalyse wordt (5) In de kosten-batenanalyse wordt 
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minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project en, wanneer van toepassing, 
ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De 
methodologie vormt een leidraad voor de 
bij de berekeningen te gebruiken 
discontovoeten.

minimaal rekening gehouden met de 
volgende kosten: kapitaaluitgaven, 
operationele en onderhoudskosten 
gedurende de hele levensloop van het 
project, personeelskosten en, wanneer van 
toepassing, ontmantelings- en 
afvalbeheerkosten. De methodologie vormt 
een leidraad voor de bij de berekeningen te 
gebruiken discontovoeten.

Or. en

Amendement 809
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In de kosten-batenanalyse wordt 
ook rekening gehouden met de baten van 
een versnelde tenuitvoerlegging van het 
project als gevolg van een technologisch 
neutrale vergunningverleningsprocedure 
waarin alle in bijlage II, onder punt 1(a) 
genoemde technologische opties of een 
combinatie daarvan in overweging 
worden genomen, ook als deze aan het 
begin hogere investeringskosten met zich 
meebrengen.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat in de kosten-batenanalyse rekening wordt gehouden met alle aspecten van 
het project en met name met de mogelijke baten van een versnelde tenuitvoerlegging van het 
project, die hogere initiële investeringskosten, zoals die voor het gedeeltelijk onder de grond 
aanleggen van geplande elektriciteitskabels, kan compenseren.

Amendement 810
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij elektriciteitstransmissie en -opslag 
wordt in de kosten-batenanalyse minimaal 
rekening gehouden met de effecten op de 
in bijlage III omschreven indicatoren.
Sporend met de methoden die zijn gebruikt 
bij de uitwerking van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, wordt met name rekening 
gehouden met de effecten van het project 
op de volgende terreinen:

(6) Bij elektriciteitstransmissie en -opslag 
wordt in de kosten-batenanalyse minimaal 
rekening gehouden met de effecten op de 
in bijlage III omschreven indicatoren.
Sporend met de methoden die zijn gebruikt 
bij de uitwerking van het laatste 
beschikbare tienjarige
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, wordt met name rekening 
gehouden met de effecten van het project 
op de volgende terreinen en met de baten 
van een versnelde tenuitvoerlegging van 
het project die de kosten van congestie op 
het netwerk compenseren door de inzet 
van alle in bijlage II, onder punt 1(a) 
genoemde technologische opties of een 
combinatie daarvan:

Or. en

Amendement 811
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij elektriciteitstransmissie en -opslag 
wordt in de kosten-batenanalyse minimaal 
rekening gehouden met de effecten op de 
in bijlage III omschreven indicatoren.
Sporend met de methoden die zijn gebruikt 
bij de uitwerking van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, wordt met name rekening 
gehouden met de effecten van het project 
op de volgende terreinen:

(6) Bij elektriciteitstransmissie en -opslag 
wordt in de kosten-batenanalyse minimaal 
rekening gehouden met de effecten op de 
in bijlage IV omschreven indicatoren.
Sporend met de methoden die zijn gebruikt 
bij de uitwerking van het laatste 
beschikbare tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan voor 
elektriciteit, wordt met name rekening 
gehouden met de effecten van het project 
op de volgende terreinen:

Or. en

Amendement 812
Pavel Poc
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) congestie op het 
elektriciteitsnetwerk.

Or. en

Motivering

Dezelfde criteria als voor gasprojecten (7(e)), rechtstreeks gekoppeld aan de zekerheid en 
beschikbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Amendement 813
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) congestie op het 
elektriciteitsnetwerk.

Or. en

Amendement 814
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor de gassector wordt bij de kosten-
batenanalyse minimaal rekening gehouden 
met de marktonderzoeken, zoals 'open 
seasons', het effect op de in bijlage III 
omschreven indicatoren en de volgende 
effecten:

(7) Bij elektriciteitstransmissie en -opslag 
wordt in de kosten-batenanalyse minimaal 
rekening gehouden met het effect op de in 
bijlage III omschreven indicatoren en de 
volgende effecten:

Or. en

Motivering

In de analyse van de relatie tussen de kosten en de baten van het project moet worden 
beoordeeld of het project levensvatbaar is vanuit financieel, sociaal en milieuoogpunt.
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Amendement 815
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) probabiliteit en hoeveelheid van niet-
geleverde energie en versterking van de 
energievoorzieningszekerheid en 
-kwaliteit;

(c) probabiliteit en hoeveelheid van niet-
geleverde energie en versterking van de 
zekerheid en kwaliteit van de 
energievoorziening en de 
voorzieningsbronnen;

Or. en

Amendement 816
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) probabiliteit en hoeveelheid van niet-
geleverde energie en versterking van de 
energievoorzieningszekerheid en 
-kwaliteit;

(c) probabiliteit en hoeveelheid van niet-
geleverde energie en versterking van de 
energievoorzieningszekerheid en -kwaliteit 
op het niveau van de Unie;

Or. en

Amendement 817
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bijdrage tot de integratie van de diverse 
gasmarktzones;

(d) bijdrage tot de integratie van de diverse 
gasmarktzones en het opheffen van het 
isolement van minder ontwikkelde en 
insulaire gebieden;

Or. en
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Amendement 818
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 7 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) bijdrage tot een evenwichtigere 
gasvoorziening via de verschillende 
entrypunten op het Europese gasnetwerk, 
waardoor de reeds bestaande 
invoercapaciteit wordt gemaximaliseerd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat alle entrypunten worden vastgesteld en op een evenwichtige manier
bijdragen tot de gasvoorziening van Europa. Als dit wordt bereikt, zal Europa situaties als een te 
sterke afhankelijkheid van gasleveranties door bepaalde landen kunnen vermijden. Elk entrypunt 
heeft zijn eigen specifieke kenmerken en kan bijdragen tot een gasvoorziening in Europa uit 
verschillende herkomstlanden en langs verschillende routes. De infrastructuur die reeds bestaat 
moet maximaal worden benut.

Amendement 819
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De gedetailleerde methode die wordt 
gebruikt om rekening te houden met de in 
de punten 6 t/m 8 bedoelde indicatoren 
wordt uitgewerkt na formele raadpleging 
van de organisaties die alle relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen.

(9) De gedetailleerde methode die wordt 
gebruikt om rekening te houden met de in 
de punten 6 t/m 8 bedoelde indicatoren 
wordt uitgewerkt na formele raadpleging 
van de organisaties die alle relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen, in 
het bijzonder alle 
gasinfrastructuurbeheerders.

Or. en

Amendement 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De gedetailleerde methode die wordt 
gebruikt om rekening te houden met de in 
de punten 6 t/m 8 bedoelde indicatoren 
wordt uitgewerkt na formele raadpleging 
van de organisaties die alle relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen.

(9) De gedetailleerde methode die wordt 
gebruikt om rekening te houden met de 
indicatoren wordt uitgewerkt na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals voorzien in 
artikel 12.

Or. en

Amendement 821
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de methodologie wordt de uit te 
voeren, op de relevante 
gegevensverzameling te baseren analyse 
omschreven die moet bestaan uit een 
berekening van de resultaten van de 
kosten-batenanalyse met en zonder het 
project. Uit de analyse moet blijken op 
welke lidstaten het project een positieve 
impact heeft (begunstigden) en op welke 
lidstaten het project een negatieve impact 
heeft (kostendragers). Elke kosten-
batenanalyse omvat gevoeligheidsanalyses 
inzake de inputgegevensverzameling, de 
opleveringsdatum van verschillende 
projecten in hetzelfde analysegebied en 
andere relevante parameters.

(11) In de methodologie wordt de uit te 
voeren, op de relevante 
gegevensverzameling te baseren analyse 
omschreven die moet bestaan uit een 
evaluatie van de resultaten van een op 
meerdere criteria gebaseerde analyse met 
en zonder het project. Uit de analyse moet 
blijken op welke lidstaten het project een 
positieve impact heeft (begunstigden) en 
op welke lidstaten het project een 
negatieve impact heeft (kostendragers).
Elke kosten-batenanalyse omvat 
gevoeligheidsanalyses inzake de 
inputgegevensverzameling, de 
opleveringsdatum van verschillende 
projecten in hetzelfde analysegebied en 
andere relevante parameters.

Or. fr

Motivering

De evaluatie kan ook op andere criteria dan alleen de kosten en baten worden gebaseerd en 
meer kwalitatieve criteria in aanmerking nemen met het oog op de sturing van het 
besluitvormingsproces (zoals de publieke perceptie van het milieueffect of de kans op een 
ernstige en uitzonderlijke gebeurtenis).
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Amendement 822
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de methodologie wordt de uit te 
voeren, op de relevante 
gegevensverzameling te baseren analyse 
omschreven die moet bestaan uit een 
berekening van de resultaten van de 
kosten-batenanalyse met en zonder het 
project. Uit de analyse moet blijken op 
welke lidstaten het project een positieve 
impact heeft (begunstigden) en op welke 
lidstaten het project een negatieve impact 
heeft (kostendragers). Elke kosten-
batenanalyse omvat gevoeligheidsanalyses 
inzake de inputgegevensverzameling, de 
opleveringsdatum van verschillende 
projecten in hetzelfde analysegebied en 
andere relevante parameters.

(11) In de methodologie wordt de uit te 
voeren, op de relevante 
gegevensverzameling te baseren analyse 
omschreven die moet bestaan uit een 
berekening van de resultaten van de 
kosten-batenanalyse met en zonder het 
project. Uit de analyse moet blijken op 
welke lidstaten het project een positieve 
impact heeft (begunstigden) en op welke 
lidstaten het project een negatieve impact 
heeft (kostendragers). Elke kosten-
batenanalyse omvat gevoeligheidsanalyses 
inzake de inputgegevensverzameling, de 
opleveringsdatum van verschillende 
projecten in hetzelfde analysegebied en 
andere relevante parameters, evenals een 
risicobeoordeling.

Or. en

Amendement 823
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De transmissie- en
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 

(12) De beheerders van
transmissiesystemen, ondergrondse 
opslagsystemen, terminals voor vloeibaar 
gemaakt aardgas (LNG) en 
distributiesystemen wisselen de informatie 
uit die vereist is voor de uitwerking van de 
methodologie, met inbegrip van de 
relevante netwerk- en marktmodellering.
Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
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markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
het jaar n+10 en maakt het model een 
volledige beoordeling mogelijk van de 
economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

Or. en

Amendement 824
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 

(12) De beheerders van transmissie-, 
distributie- en opslagsystemen en LNG-
terminals wisselen de informatie uit die 
vereist is voor de uitwerking van de 
methodologie, met inbegrip van de 
relevante netwerk- en marktmodellering.
Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
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en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

Or. fr

Amendement 825
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De transmissie- en
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

(12) De beheerders van
transmissiesystemen, ondergrondse 
opslagsystemen, terminals voor vloeibaar 
gemaakt aardgas (LNG) en 
distributiesystemen wisselen de informatie 
uit die vereist is voor de uitwerking van de 
methodologie, met inbegrip van de 
relevante netwerk- en marktmodellering.
Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

Or. en

Amendement 826
Adina-Ioana Vălean



PE488.000v01-00 108/118 AM\900619NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

(12) De beheerders van
transmissiesystemen, opslagsystemen, 
terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas 
(LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG)
en distributiesystemen wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

Or. en

Amendement 827
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 

(12) De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
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inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20, n+30 en n+40 en 
omvat het model een volledige beoordeling 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

Or. en

Motivering

Gegeven dat de technische levensduur van energie-infrastructuurprojecten, in het bijzonder voor 
elektriciteitstransmissienetwerken, kan oplopen tot ruim boven de veertig jaar, moet in de 
analyse eenzelfde langetermijnbenadering worden gehanteerd om alle kosten en baten in 
aanmerking te nemen.

Amendement 828
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders wisselen de 
informatie uit die vereist is voor de 
uitwerking van de methodologie, met 
inbegrip van de relevante netwerk- en 
marktmodellering. Elke transmissie- of 
distributiesysteembeheerder die informatie 
verzamelt namens andere transmissie- of 
distributiesysteembeheerders verstrekt de 
deelnemende transmissie- en 
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distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het 
model een volledige beoordeling mogelijk 
van de economische, maatschappelijke en 
milieueffecten, in het bijzonder door 
opname van de externe kosten zoals die in 
verband met de uitstoot van broeikasgassen 
en conventionele verontreinigende stoffen 
of de voorzieningszekerheid.

distributiesysteembeheerders de resultaten 
met betrekking tot de 
gegevensverzameling. Voor de interne 
markt voor elektriciteit en gas en het in 
Artikel 12, lid 8, bedoelde netwerkmodel 
heeft de in punt 1 bedoelde 
inputgegevensverzameling betrekking op 
de jaren n+10, n+20, n+30 en n+40 en 
maakt het model een volledige beoordeling 
mogelijk van de economische, 
maatschappelijke en milieueffecten, in het 
bijzonder door opname van de externe 
kosten zoals die in verband met de uitstoot 
van broeikasgassen en conventionele 
verontreinigende stoffen of de 
voorzieningszekerheid.

Or. en

Motivering

In elke kosten-batenanalyse moet de volledige technische levensloop van de infrastructuur en de 
waarschijnlijke veranderingen in de energiesector in deze periode als gevolg van de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor een koolstofarme economie in aanmerking worden 
genomen.

Amendement 829
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Ten behoeve van de ontwikkeling 
van de voorgestelde methodologie 
organiseren de ENTSB voor elektriciteit 
en de ENTSB voor gas een uitgebreide 
raadpleging van de gebruikersgroep, die 
alle relevante verenigingen van 
belanghebbenden vertegenwoordigt. De 
gebruikersgroep komt ten minste 
tweemaal per jaar bijeen voordat de 
ENTSB voor elektriciteit en de ENTSB 
voor gas de methodologie indienen bij het 
Agentschap en de Commissie, als voorzien 
in artikel 12. Elke vereniging heeft het 
recht om twee leden van de 
gebruikersgroep te benoemen. De notulen 
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en de resultaten van de vergaderingen 
worden openbaar gemaakt om volledige 
transparantie te waarborgen.

Or. en

Amendement 830
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een overzicht van het 
besluitvormingsproces, met inbegrip van 
de nationale 
netwerkontwikkelingsplannen, het 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan, de 
vaststelling als project van 
gemeenschappelijk belang in de regionale 
groepen en links naar de websites van 
deze processen;

Or. en

Amendement 831
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De handleiding moet duidelijk zijn 
en geen voorschriften toevoegen aan de 
bestaande wetgeving op dit gebied.

Or. es

Amendement 832
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om de inspraak van het publiek aan het 
vergunningverleningsproces te vergroten 
worden de volgende beginselen toegepast:

(2) Om de inspraak van het publiek aan het 
vergunningverleningsproces te vergroten 
en om voorafgaand daaraan voor een 
continue informatievoorziening en 
dialoog met het publiek te zorgen, worden 
de volgende beginselen toegepast:

Or. en

Amendement 833
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, het algemene publiek en de 
associaties, organisaties of groepen 
daarvan worden in elke fase van het project 
uitvoerig geïnformeerd en geraadpleegd op 
een open en transparante manier. Wanneer 
van toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, het algemene publiek en de 
associaties, organisaties of groepen 
daarvan worden in een vroege fase van het 
project, wanneer door het publiek 
voorgestelde alternatieven nog in 
aanmerking kunnen worden genomen,
uitvoerig geïnformeerd en geraadpleegd op 
een open en transparante manier. Wanneer 
van toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

Or. en

Amendement 834
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, het algemene publiek en de 
associaties, organisaties of groepen 
daarvan worden in elke fase van het project 
uitvoerig geïnformeerd en geraadpleegd op 
een open en transparante manier. Wanneer 
van toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken nationale, 
regionale en lokale autoriteiten, 
landbezitters en in de omgeving van het 
project wonende burgers, het algemene 
publiek en de associaties, organisaties of 
groepen daarvan worden in elke fase van 
het project uitvoerig geïnformeerd en 
geraadpleegd op een open en transparante 
manier. Wanneer van toepassing 
ondersteunt de bevoegde instantie op 
actieve wijze de door de projectpromotor 
opgezette activiteiten.

Or. en

Amendement 835
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, het algemene publiek en de 
associaties, organisaties of groepen 
daarvan worden in elke fase van het project 
uitvoerig geïnformeerd en geraadpleegd op 
een open en transparante manier. Wanneer 
van toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken autoriteiten 
met inbegrip van de lokale overheden, 
landbezitters en in de omgeving van het 
project wonende burgers, het algemene 
publiek en de associaties, organisaties of 
groepen daarvan worden in elke fase van 
het project uitvoerig geïnformeerd en 
geraadpleegd op een open en transparante 
manier. Wanneer van toepassing 
ondersteunt de bevoegde instantie op 
actieve wijze de door de projectpromotor 
opgezette activiteiten.

Or. ro

Amendement 836
Konrad Szymański
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, het algemene publiek en de 
associaties, organisaties of groepen 
daarvan worden in elke fase van het project 
uitvoerig geïnformeerd en geraadpleegd op 
een open en transparante manier. Wanneer 
van toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken 
autoriteiten, landbezitters en in de 
omgeving van het project wonende 
burgers, het algemene publiek en de 
associaties, organisaties of groepen 
daarvan worden in een passende fase van 
het project uitvoerig geïnformeerd en 
geraadpleegd op een open en transparante 
manier. Wanneer van toepassing 
ondersteunt de bevoegde instantie op 
actieve wijze de door de projectpromotor 
opgezette activiteiten.

Or. en

Amendement 837
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instanties waken erover dat 
de openbare raadplegingsprocedures voor 
projecten van gemeenschappelijk belang zo 
mogelijk worden geconcentreerd. Elke 
openbare raadpleging moet betrekking 
hebben op alle aspecten die relevant zijn 
voor de desbetreffende specifieke fase van 
de procedure. Een aspect dat relevant is 
voor een specifieke fase van het project 
wordt niet behandeld in meer dan één 
openbare raadpleging. In de kennisgeving 
van openbare raadpleging worden de bij 
die raadpleging behandelde aspecten 
duidelijk omschreven.

De bevoegde instanties waken erover dat 
de openbare raadplegingsprocedures voor 
projecten van gemeenschappelijk belang zo 
mogelijk worden geconcentreerd. In de 
kennisgeving van openbare raadpleging 
worden de bij die raadpleging behandelde 
aspecten duidelijk omschreven.

Or. en
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Motivering

Het versterken van de deelname van het publiek vereist een voortdurende dialoog en 
informatievoorziening. Daarom is het niet behulpzaam om het aantal en de inhoud van de 
raadplegingen in EU-wetgeving te beperken. Bepaalde controversiële kwesties veresien mogelijk 
verdere discussie en dialoog en zullen niet in één raadpleging worden opgelost. Bovendien kan
in algemene zin niet worden uitgesloten dat voor enkele projecten bepaalde kwesties opnieuw 
moeten worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat de bevoegde instantie voldoet aan de 
milieuwetgeving van de EU.

Amendement 838
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Opmerkingen en bezwaren worden 
uitsluitend ingewonnen van bij het begin 
van de openbare raadpleging tot het 
verstrijken van de vastgestelde termijn.

(c) Opmerkingen en bezwaren worden 
uitsluitend ingewonnen van bij het begin 
van de openbare raadpleging tot het 
verstrijken van de vastgestelde termijn. Om 
een substantiële inbreng van het publiek 
en relevante belanghebbenden mogelijk te 
maken moet de raadpleging een 
voldoende lange termijn beslaan.
Voorafgaand aan de start van de 
raadpleging moet informatie over de 
begin- en einddatum van de raadpleging 
worden gepubliceerd.

Or. en

Amendement 839
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de geplande maatregelen; (b) de geplande maatregelen, waaronder 
de voorgestelde algemene locaties en data 
van de geplande bijeenkomsten;

Or. en
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Amendement 840
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de context van de openbare 
raadpleging die moet plaatsvinden voordat 
het aanvraagdossier wordt ingediend, doen 
de betrokken partijen minimaal het 
volgende:

(4) In de context van de openbare 
raadplegingen die moet plaatsvinden 
voordat het aanvraagdossier wordt 
ingediend, doen de betrokken partijen 
minimaal het volgende:

Or. en

Amendement 841
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij publiceren een informatiefolder van 
maximaal 15 bladzijden waarin op een 
duidelijke en beknopte wijze een overzicht 
wordt gegeven van het doel van het 
project, met een voorlopig tijdschema voor 
de uitvoering, miniaal drie bestudeerde 
alternatieve routes, de verwachte effecten, 
inclusief van grensoverschrijdende aard, en 
eventuele matigingsmaatregelen;

(a) zij publiceren een informatiefolder van 
maximaal 15 bladzijden waarin op een 
duidelijke en beknopte wijze een overzicht 
wordt gegeven van het doel van het 
project, met een voorlopig tijdschema voor 
de uitvoering, minimaal drie bestudeerde 
alternatieve routes, de verwachte effecten, 
inclusief van grensoverschrijdende aard, en 
eventuele matigingsmaatregelen, welke 
informatiefolder ruimschoots voor de 
raadpleging wordt gepubliceerd om het 
publiek in staat te stellen zich in een vroeg 
stadium te informeren;

Or. en

Amendement 842
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij informeren alle betrokken 
belanghebbenden over het project via de in 
artikel 10, lid 7, bedoelde website en 
andere geschikte informatiebronnen;

(b) zij informeren alle betrokken 
belanghebbenden over het project via de in 
artikel 10, lid 7, bedoelde website en 
andere geschikte informatiebronnen, 
waarbij zij ervoor zorgen dat alle 
belanghebbenden op enig moment worden 
geïnformeerd, zodat zij de mogelijkheid 
hebben om een substantiële bijdrage te 
leveren;

Or. en

Amendement 843
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De in punt 4(c) bedoelde 
bijeenkomsten vinden plaats op een 
locatie en tijdstip die een zo groot 
mogelijk aantal belanghebbenden in staat 
stellen om deel te nemen. De bevoegde 
instantie kan van projectpromotoren eisen 
dat ze de deelname van belanghebbenden 
die om financiële of andere redenen 
anders niet aanwezig zouden kunnen zijn, 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 844
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op de website van het project wordt 
minimaal de volgende informatie verstrekt:

(5) Op de website van het project wordt 
minimaal de volgende informatie verstrekt, 
zonder vertrouwelijke informatie te 
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publiceren:

Or. en

Amendement 845
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de planning voor het project en voor de 
openbare raadpleging, met duidelijke 
opgave van datum en plaats van openbare 
raadplegingen en hoorzittingen;

(b) de planning voor het project en voor de 
openbare raadpleging, met duidelijke 
opgave van datum en plaats van openbare 
raadplegingen en hoorzittingen, en de 
onderwerpen die tijdens deze 
hoorzittingen aan de orde zullen komen;

Or. en


