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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. De 
markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en 
betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.



PR\797212NL.doc 3/22 PE430.531v02-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.................... 5

TOELICHTING ....................................................................................................................... 21



PE430.531v02-00 4/22 PR\797212NL.doc

NL



PR\797212NL.doc 5/22 PE430.531v02-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake mededeling aan de Commissie 
van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese 
Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0361),

– gelet op artikel 284 van het EG-Verdrag en artikel 187 van het Euratom-Verdrag, op grond 
waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0125/2000),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag en 
artikel 119, tweede alinea, van het Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 
1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een van de elementen van een 
dergelijk energiebeleid is dat het gestoeld 
moet zijn op een algemeen beeld van de 
ontwikkeling van de investeringen in 
energie-infrastructuur in de Gemeenschap. 
Dit moet het voor de Gemeenschap
mogelijk maken de nodige vergelijkingen 

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

evaluaties te maken en relevante 
maatregelen voor te stellen gebaseerd op 
de nodige gegevens en een passende 
analyse, met name wat het toekomstige 
vraag/aanbodevenwicht betreft. 
Maatregelen die op communautair niveau 
worden voorgesteld of genomen, dienen 
neutraal te zijn en mogen niet neerkomen 
op ingrepen in de werking van de markt.

Or. en

Motivering

Het politieke doel van deze verordening moet duidelijk uit de verf komen. Dit is een belangrijk 
instrument voor de ontwikkeling van het gemeenschappelijk energiebeleid.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking: de “waarnemingspost”is een eenheid binnen de Commissie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gegevens en informatie inzake de 
voorspelbare ontwikkelingen qua 
productie-, transport- en opslagcapaciteit 
en projecten in de onderscheiden 

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

energiesectoren zijn van belang voor de 
Gemeenschap. Het is daarom noodzakelijk 
te waarborgen dat de Commissie in kennis 
wordt gesteld van investeringsprojecten die 
in het geval van de aardolie- en 
aardgassector naar verwachting binnen 
een termijn van drie jaar of in het geval 
van de elektriciteitssector binnen een 
termijn van vijf jaar worden voltooid, 
alsmede van projecten die tot doel hebben 
infrastructuur binnen een termijn van drie 
jaar buiten gebruik te stellen. Om van deze 
kennisgevingen een nuttig instrument te 
maken en geen valse verwachtingen te 
wekken, is het van belang dat alleen 
projecten worden gemeld die zich in een 
relatief vergevorderd stadium bevinden 
met een grote waarschijnlijkheid van 
voltooiing.

Or. en

Motivering

De huidige formulering is te vaag; daarom moet duidelijk worden gemaakt dat er alleen 
kennisgeving wordt gedaan van projecten met een grote waarschijnlijkheid van voltooiing.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Verduidelijking van het toepassingsgebied van de verordening en meer nadruk op het feit dat de 
vertrouwelijkheid van gegevens gegarandeerd moet worden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Teneinde onevenredige 
administratieve belasting te voorkomen en 
de kosten voor de lidstaten en 
ontnemingen, voornamelijk die uit het 
midden- en kleinbedrijf, te minimaliseren, 
moet deze verordening de mogelijkheid 
bieden de lidstaten en ondernemingen vrij 
te stellen van bedoelde 
rapporteringsverplichting wanneer de 
Commissie gelijkwaardige en 
vergelijkbare informatie ontvangt op grond 
van energiespecifieke door instellingen van 
de Europese Unie vastgestelde wetgeving 
die tot doel heeft concurrerende Europese 
energiemarkten tot stand te brengen en de 
duurzaamheid van het Europese 
energiesysteem en de continuïteit van de 
energievoorziening van de Europese 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie dient de toepassing van deze 
vrijstelling te verduidelijken om tot een 
werkelijke verlichting van de 
rapporteringbelasting te komen, en aan te 
geven wat inhoud, formaat en tijdschema 
van de rapporteringverplichtingen zijn, 
voor welke personen of instanties deze 
verplichtingen gelden en welke belast 
worden met het beheer van het 
rapporteringsysteem.

Or. en

Motivering

Het is weliswaar zinvol dubbel werk bij de rapportage te voorkomen ingeval ondernemingen 
alternatieve instrumenten gebruiken om de Commissie van informatie te voorzien, maar er moet 
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wel voor worden gezorgd dat de langs andere weg verstrekte informatie en gegevens volledig 
verenigbaar en vergelijkbaar zijn met de informatie die via een kennisgeving wordt verstrekt. 
Verder dienen alle vrijstellingen duidelijk in de uitvoeringsbesluiten te worden geregeld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de gegevens te verwerken en de 
toezending ervan te vergemakkelijken en te 
beveiligen, moeten de Commissie en met 
name de waarnemingspost voor de 
energiemarkt alle passende maatregelen 
kunnen nemen en meer bepaald gebruik 
kunnen maken van geïntegreerde IT-
instrumenten en -procedures.

(13) Om de gegevens te verwerken en de 
toezending ervan te vergemakkelijken en te 
beveiligen, moeten de Commissie en met 
name de waarnemingspost voor de 
energiemarkt alle passende maatregelen 
kunnen nemen en meer bepaald gebruik 
kunnen maken van geïntegreerde IT-
instrumenten en -procedures. De 
Commissie dient ervoor te zorgen dat deze 
IT-instrumenten de vertrouwelijkheid van 
de haar verstrekte gegevens of informatie 
waarborgen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie gevraagde gegevens en informatie zijn zeer gevoelig voor de 
marktdeelnemers en daarom moet de Commissie bij de omgang met deze gegevens en informatie 
de grootst mogelijke vertrouwelijkheid waarborgen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Commissie en met name de
waarnemingspost voor de energiemarkt 
moeten op gezette tijden een 
sectoroverschrijdende analyse maken van 
de structurele ontwikkeling en 
vooruitzichten van het energiesysteem van 
de Gemeenschap alsook, waar nodig, een 
meer gerichte analyse maken inzake 
bepaalde aspecten van dit energiesysteem; 
deze analyse moet ertoe bijdragen dat 
eventuele tekorten qua infrastructuur en 

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

investeringen snel worden opgespoord 
zodat het evenwicht van vraag en aanbod 
op lange termijn gewaarborgd blijft. Deze 
analyse moet ook bijdragen tot een 
continu debat op Europees niveau over de 
behoefte aan energie-infrastructuur en 
moet daarom ter bespreking worden 
toegezonden aan de belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Verduidelijking: de “waarnemingspost”is in feite maar een eenheid binnen de Commissie. 
Verder moet het politieke doel van deze verordening duidelijk uit de verf komen. Dit is een 
belangrijk instrument voor de ontwikkeling van het gemeenschappelijk energiebeleid en moet de 
aanleiding vormen voor een debat op EU-niveau tussen alle belangstellende en belanghebbende 
partijen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Deze verordening is van toepassing op 
de in de bijlage genoemde types 
investeringsprojecten die in het geval van 
de aardolie- en aardgassector naar 
verwachting binnen een termijn van drie 
jaar of in het geval van de 
elektriciteitssector binnen een termijn van 
vijf jaar worden voltooid, en op 
investeringsprojecten voor het uit bedrijf 
nemen van energie-infrastructuur binnen 
een termijn van drie jaar.

Or. en

Motivering

De bestaande formulering (projecten “waarvan de uitvoering is gestart, of naar planning binnen 
een termijn van vijf jaar zal worden gestart”) is te vaag en zou met name in de aardolie- en 
aardgassector kunnen betekenen dat projecten in een te vroeg stadium moeten worden 
aangemeld. Daardoor zou de onzekerheid van de aan de Commissie te verstrekken prognoses 
toenemen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) "geplande investeringsprojecten", 
investeringsprojecten waarvoor de 
bevoegde autoriteit een bouwvergunning 
heeft verleend, voordat de bouw van start 
gaat of voordat de buitenbedrijfstelling 
effectief aan de gang is;

Or. en
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Motivering

De definitie is niet duidelijk genoeg. Volgens de voorgestelde definitie zouden projecten die zich 
pas in het stadium van een idee of de haalbaarheidsstudie bevinden, onder het toepassingsgebied 
van de verordening kunnen vallen. Dit zou echter geen nauwkeurig beeld geven van de te 
verwachten ontwikkelingen en zou voor problemen op het gebied van de vertrouwelijkheid 
zorgen. Daarom moet het alleen om projecten gaan die met een hoge mate van 
waarschijnlijkheid zullen worden voltooid. De afgifte van een bouwvergunning zou een geschikt 
beginpunt kunnen vormen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "inbedrijfstelling", de fase waarin 
een bepaalde infrastructuur in bedrijf 
wordt genomen;

Or. en

Motivering

Een definitie van het begrip “inbedrijfstelling” lijkt nodig, omdat ook het begrip 
“buitenbedrijfstelling” gedefinieerd is.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokken ondernemingen stellen 
vóór 31 mei van elk rapporteringsjaar de 
lidstaten of de relevante gedelegeerde 
entiteiten op het grondgebied waarvan zij 
de uitvoering van investeringsprojecten 
plannen in kennis van de in artikel 3 
bedoelde gegevens of informatie. De ter 
kennis gebracht gegevens en informatie 
geven een beeld van de 
investeringsprojecten op 31 maart van het 
betrokken rapporteringsjaar.

1. De betrokken ondernemingen stellen 
vóór 31 mei van elk rapporteringsjaar de 
lidstaten of de relevante gedelegeerde 
entiteiten op het grondgebied waarvan zij 
de uitvoering van investeringsprojecten 
plannen in kennis van de in artikel 3 
bedoelde gegevens of informatie. De ter 
kennis gebracht gegevens en informatie 
geven een beeld van de 
investeringsprojecten op 31 maart van het 
betrokken rapporteringsjaar.

De eerste alinea is echter niet van 
toepassing op ondernemingen waar de 
betrokken lidstaat besluit andere middelen 
te gebruiken om de Commissie in kennis te 

De eerste alinea is echter niet van 
toepassing op ondernemingen ten aanzien 
waarvan de betrokken lidstaat besluit 
andere middelen te gebruiken om de 
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brengen van de in artikel 3 bedoelde 
gegevens of informatie.

Commissie in kennis te brengen van de in 
artikel 3 bedoelde gegevens of informatie, 
mits de verstrekte gegevens of informatie 
vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn.

Or. en

Motivering

Het is weliswaar zinvol dubbel werk bij de rapportage te voorkomen ingeval ondernemingen 
alternatieve instrumenten gebruiken om de Commissie van informatie te voorzien, maar er moet 
wel voor worden gezorgd dat de langs andere weg verstrekte informatie en gegevens volledig 
verenigbaar en vergelijkbaar zijn met de informatie die via een kennisgeving wordt verstrekt. Dit 
is een belangrijk punt om de oude verordening door middel van de nieuwe verordening beter te 
kunnen toepassen.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geplande of momenteel in opbouw 
zijnde capaciteit;

a) het volume van de geplande of 
momenteel in opbouw zijnde capaciteit;

Or. en

Motivering
In lid 3 van hetzelfde artikel is sprake van “het volume van de geïnstalleerde capaciteit”. 
Duidelijk moet worden dat het bij het woord “capaciteit” in lid 1 om dezelfde informatie gaat.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vermoedelijke datum waarop zij 
buiten werking zal worden gesteld.

c) de vermoedelijke datum waarop zij 
buiten werking zal worden gesteld, met 
inbegrip van de tussentijdse data van de 
stapsgewijze buitengebruikstelling van de 
infrastructuur, wanneer dit van 
toepassing is.

Or. en

Motivering

Het is van belang over meer informatie te beschikken over het precieze verloop van de 
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buitenwerkingstelling van energie-infrastructuur.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten, hun gedelegeerde entiteiten of 
de in artikel 3, lid 2, bedoelde specifieke 
instanties voegen bij hun kennisgevingen 
alle opmerkingen toe die zij eventueel 
hebben, zoals opmerkingen inzake 
vertragingen of belemmeringen voor de 
uitvoering van investeringsprojecten.

Wanneer lidstaten over informatie inzake 
vertragingen en/of belemmeringen voor 
de uitvoering van investeringsprojecten 
beschikken, voegen hun gedelegeerde 
entiteiten of de in artikel 3, lid 2, bedoelde 
specifieke instanties deze informatie bij de 
in artikel 3 bedoelde kennisgeving.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden dat lidstaten verplicht zijn hun kennisgeving van opmerkingen te voorzien 
als zij over informatie inzake vertragingen en/of belemmeringen voor de uitvoering van 
investeringsprojecten beschikken.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten, de door hen gedelegeerde 
entiteiten of, wanneer passend, de 
bevoegde instanties die belast zijn met de 
sectorspecifieke investeringsplannen voor 
de energiesector in de EU, waarborgen de 
kwaliteit, relevantie, nauwkeurigheid, 
duidelijkheid, tijdschema's en samenhang 
van de gegevens en informatie die zij de 
Commissie toezenden. Als de informatie 
niet duidelijk en volledig genoeg is, kan 
de Commissie van deze instanties 
verlangen dat zij aanvullende informatie 
verstrekken.

Or. en

Motivering

De oude verordening is in het verleden niet correct toegepast en de Commissie beschikte niet 
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altijd over sluitende, vergelijkbare gegevens. Het moet duidelijk zijn dat de aan de Commissie te 
verstrekken informatie duidelijk en volledig moet zijn en dat de Commissie om nadere 
opheldering kan verzoeken, als dat niet het geval is.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten is maar een zeer beperkt aantal ondernemingen in een bepaalde branche 
werkzaam, zodat zelfs als gegevens in geïntegreerde vorm worden gebruikt, vertrouwelijke 
informatie aan het licht zou komen; daarom moet duidelijk worden gemaakt dat de Commissie 
zodanig met de gegevens moet omgaan dat er geen bijzonderheden over afzonderlijke 
ondernemingen uit kunnen worden afgeleid.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten, hun gedelegeerde entiteiten 
en de Commissie zijn alle 
verantwoordelijk voor het bewaren van de 
vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige gegevens of informatie die zich 
in hun bezit bevinden.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijkheid over bestaan wie verantwoordelijk is voor het bewaren van de 
vertrouwelijkheid als hij gegevens in zijn bezit heeft.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de maatregelen vast 
die vereist zijn voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening, met name 
betreffende de te gebruiken 
berekeningsmethoden, de technische 
definities, de vorm, de inhoud en andere 
details betreffende de kennisgeving van de 
in artikel 3 bedoelde gegevens en 
informatie.

De Commissie stelt de maatregelen vast 
die vereist zijn voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening. Deze maatregelen 
hebben met name betrekking op de te 
gebruiken berekeningsmethoden, de 
technische definities, de vorm, de inhoud 
en andere details betreffende de 
kennisgeving van de in artikel 3 bedoelde 
gegevens en informatie, met inbegrip van 
de toepassing van de in artikel 3, lid 2, 
bedoelde vrijstelling en in het bijzonder 
bepalingen inzake het tijdschema voor en 
de inhoud van de kennisgevingen en de 
entiteiten waarvoor de 
rapporteringverplichtingen gelden.

Or. en

Motivering

Om een te grote administratieve belasting door dubbele rapportage te voorkomen, moet worden 
aangegeven hoe de vrijstelling moet worden toegepast.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie draagt er tevens zorg voor 
dat de IT-hulpmiddelen die voor de in de 
eerste alinea genoemde doeleinden nodig 
zijn, de vertrouwelijkheid van de uit 
hoofde van deze verordening aan de 
Commissie toegezonden gegevens of 
informatie waarborgen.

Or. en
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Motivering

De door de Commissie gevraagde gegevens en informatie zijn zeer gevoelig voor de 
marktdeelnemers en daarom moet de Commissie bij de omgang met deze gegevens en informatie 
de grootst mogelijke vertrouwelijkheid waarborgen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

a) de detectie van eventuele toekomstige 
verschillen tussen energievraag en –
aanbod, met bijzondere aandacht voor 
zich mogelijk aandienende 
tekortkomingen en gebreken in de 
infrastructuur voor productie en 
transmissie;

b) de opsporing van belemmeringen voor 
investeringen en de bevordering van beste 
praktijken om dergelijke problemen op te 
lossen;

b) de opsporing van belemmeringen voor 
investeringen in het algemeen en voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen in het bijzonder en de 
bevordering van beste praktijken om 
dergelijke problemen op te lossen;

c) het vergroten van de transparantie voor 
de marktdeelnemers.

c) het vergroten van de transparantie voor 
de marktdeelnemers en eventuele 
nieuwkomers;
c bis) het vaststellen van de 
investeringsbehoeften met het oog op de 
verbetering van de werking van de interne 
energiemarkt (bijv. bidirectionele stromen 
en interconnectoren).

Or. en



PE430.531v02-00 18/22 PR\797212NL.doc

NL

Motivering

De vergaarde gegevens en informatie moeten met name worden gebruikt voor het vaststellen van 
tekortkomingen in de investeringen in infrastructuur, die de uitvoering van de wetgeving inzake 
de interne energiemarkt en de richtlijn hernieuwbare energiebronnen in de weg zouden kunnen 
staan. De kennisgevingsprocedure moet fungeren als instrument voor vroegtijdige 
waarschuwing over infrastructuurtekortkomingen, die een succesvolle uitvoering van het 
gemeenschappelijke energiebeleid van de EU in gevaar brengen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De kennisgevingsprocedure moet een politiek doel dienen, namelijk de opstelling van een 
analyse die een bijdrage vormt aan het continue debat op Europees niveau over de behoefte aan 
energie-infrastructuur. Daarom moet de Commissie worden verplicht haar analyses met de 
betrokken partijen te bespreken.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt -1.1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Grote investeringen in de oliewinning zijn een belangrijk aspect bij het volgen van de 
ontwikkelingen en trends op de Europese energiemarkt, met name bij afnemende EU-voorraden; 
daarom moet dit ook onder de verordening vallen.
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-2,1 Winning
- winningsinstallaties met een capaciteit 
van ten minste 0,1 miljoen m3/dag.

Or. en

Motivering

Grote investeringen in de gaswinning zijn een belangrijk aspect bij het volgen van de 
ontwikkelingen en trends op de Europese energiemarkt, met name bij afnemende EU-voorraden; 
daarom moet dit ook onder de verordening vallen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.  LNG-terminals 2.2. LNG
- terminals die bestemd zijn voor de invoer 
van vloeibaar aardgas.

- terminals die bestemd zijn voor de invoer 
en uitvoer van vloeibaar aardgas;

- capaciteiten voor vergassing, opslag en 
vloeibaarmaking.

Or. en

Motivering

Uit een oogpunt van consistentie moeten in- én uitvoer onder de verordening vallen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3.1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- windmolenparken (met een capaciteit van 
minimaal 20 MW in het geval van 

- windmolenparken (met een capaciteit van 
minimaal 20 MW in het geval van 
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windmolenparken op zee of 10 MW in het 
geval van windmolenparken aan land);

windmolenparken op zee of 5 MW in het 
geval van windmolenparken aan land);

Or. en

Motivering

De drempel van 10 MW die de Commissie voorstelt voor windmolenparken aan land, is te hoog 
om een goed beeld te krijgen van de enorme ontwikkeling van de windenergie in de EU de 
afgelopen jaren (36% van alle nieuwe stroomopwekkingscapaciteit die in 2008 in de EU is 
gerealiseerd, is gebaseerd op windenergie, een hoger aandeel dan voor enige andere techniek). 
Een instrument waarmee zo’n belangrijk deel van de totale stroomopwekking niet in kaart kan 
worden gebracht, zou niet alleen zinloos zijn, maar zelfs de beleidsmakers op het verkeerde been 
zetten.
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TOELICHTING

Achtergrond / Commissievoorstel

Het gaat hier om een voorstel voor een verordening van de Raad (raadplegingsprocedure) die 
ervoor moet zorgen dat de Commissie nauwkeurig en regelmatig op de hoogte wordt gesteld van 
investeringsprojecten in energie-infrastructuur in de EU, zodat zij haar taken kan uitvoeren en 
met name haar bijdrage aan het Europese energiebeleid kan leveren. Deze verordening vervangt 
in feite een soortgelijke verordening uit 1996 (die weer een aangepaste versie van een 
verordening uit 1972 is). De in te trekken verordening wordt als achterhaald beschouwd, omdat 
deze niet aansluit bij de belangrijke veranderingen die zich sinds 1996 op energiegebied hebben 
voorgedaan (uitbreiding van de EU en leveringszekerheid, hernieuwbare energie, klimaatbeleid, 
nieuwe rol van de EU op energiegebied in het kader van het Verdrag van Lissabon).

De verordening bepaalt dat de lidstaten (of de entiteit waaraan zij deze taak delegeren) om de 
twee jaar gegevens en informatie moeten verzamelen en doorgeven over bepaalde (in de bijlage 
bij de verordening gespecificeerde) soorten investeringsprojecten betreffende de bouw, 
modernisering of buitengebruikstelling van productie-, transport- en opslagcapaciteiten (gepland 
of in uitvoering). Daarbij gaat het om olie, aardgas, elektriciteit, biobrandstof alsmede 
kooldioxide afkomstig uit deze bronnen. De verordening verplicht de energiebedrijven ertoe de 
nodige gegevens aan hun eigen lidstaat te verstrekken. Ook wordt de inhoud van de 
kennisgeving beschreven (capaciteiten, locatie, tijdschema, de in het belang van de 
leveringszekerheid gebruikte technieken, koolstofafvanginstallaties of retrofittingsmechanismen, 
alsmede opmerkingen over vertragingen of belemmeringen voor de projectuitvoering). 

Om dubbele rapportage te vermijden, worden de lidstaten vrijgesteld van de 
kennisgevingsverplichting als zij uit hoofde van andere specifieke EU-wetgeving kennis moeten 
geven van dergelijke investeringen. 

De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, maar de Commissie kan samengevoegde gegevens 
publiceren1. Ook maakt de Commissie tweejaarlijks een sectoroverschrijdende analyse van de 
structurele ontwikkeling en vooruitzichten van het EU-energiesysteem en eventueel andere 
specifieke analyses, als die nodig zijn. Dit moet het mogelijk maken potentiële leemten qua 
vraag en aanbod en hinderpalen voor investeringen op te sporen. Met deze verordening wordt 
beoogd de geraamde vraag en het beschikbare (of geplande) aanbod transparanter te maken.

Dankzij deze analyses zal de Commissie beter in staat zijn om beste praktijken te bevorderen en 
grotere transparantie voor de marktdeelnemers te waarborgen. Om gemeenschappelijke 
standpunten over deze kwesties te ontwikkelen, zullen de resultaten van deze analyses worden 
besproken met de betrokken partijen en worden gepubliceerd.

Het ligt in de bedoeling de verordening vijf jaar na de inwerkingtreding opnieuw te bekijken.

Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur is van mening dat dit een belangrijk stuk is van de puzzel is die EU-energiebeleid 
heet. Wij kunnen op EU-niveau niet doeltreffend aan een Europees energiebeleid werken, als we 
niet beschikken over adequate informatie over onze energie-infrastructuur. Het is echter van 
essentieel belang dat deze informatie vertrouwelijk blijft en dat de daaruit voortvloeiende 
                                               
1 Via de waarnemingspost voor de energiemarkt - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm.
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voorstellen neutraal zijn en niet neerkomen op marktingrepen door de politiek. Verder moet 
gemakkelijk aan de rapporteringsvereisten kunnen worden voldaan, om onnodige 
administratieve rompslomp voor de ondernemingen, nationale overheden en de Commissie te 
voorkomen.

Daarom wil de rapporteur er vooral voor zorgen dat de verordening in de praktijk werkt (want 
veel lidstaten voldeden niet aan de rapporteringseisen in de oude verordening) en het grootst 
mogelijke nut heeft, d.w.z. een optimaal overzicht geeft van de te verwachten ontwikkelingen op 
het gebied van de energie-infrastructuur.

Een belangrijk procedureel punt is dat het nieuwe artikel 194 uit het Verdrag van Lissabon de 
rechtsgrondslag voor deze verordening moet vormen, waardoor de bevoegdheid van de EU op 
energiegebied wordt versterkt. Daardoor zou het Europees Parlement bij wetgeving 
medebeslissingsbevoegdheid krijgen (de gewone wetgevingsprocedure in het Verdrag van 
Lissabon).

Voor het overige hebben de belangrijkste amendementen in het ontwerpverslag tot doel:
- te verduidelijken van welk soort geplande investeringsprojecten kennis moet worden 

gegeven en in welk stadium van de ontwikkeling dit moet gebeuren, teneinde problemen 
rond de vertrouwelijkheid te vermijden en een nauwkeurig beeld van de te verwachten 
ontwikkelingen te krijgen door projecten in aanmerking te nemen met een redelijk grote 
waarschijnlijkheid van voltooiing; 

- de definities en de inhoud van de kennisgevingen te verduidelijken;
- de bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van de door de Commissie te publiceren gegevens 

aan te scherpen;
- de rapportagelasten te verlichten door van de Commissie te verlangen dat zij in een 

uitvoeringsbesluit uiteenzet hoe de vrijstelling van dubbele rapportering (wanneer 
kennisgeving van investeringsprojecten op grond van andere richtlijnen vereist is) moet 
worden toegepast, en met name wat moet worden gemeld, wanneer, door wie, aan wie en in 
welk formaat; 

- sterker te profiteren van de analyse die de Commissie aan de hand van de ontvangen 
informatie uitvoert, door deze te gebruiken als instrument dat in een vroeg stadium attent 
maakt op tekortkomingen in de infrastructuur die een succesvolle uitvoering van een 
gemeenschappelijk energiebeleid van de EU in gevaar brengen;

- de capaciteiten voor olie- en gaswinning op te nemen, hoewel duidelijk is dat deze in de 
Europese Unie gering in aantal zijn en afnemen;

- rapporteringsverplichtingen op te nemen voor capaciteiten in verband met vloeibaar aardgas, 
die naar de mening van de rapporteur in de toekomst zeer belangrijk zullen worden met het 
oog op de diversifiëring van de gasvoorziening in de EU;

- de drempel te verlagen voor de rapportage over windkrachtinstallaties aan land, omdat 
decentrale energieproductie met kleinere eenheden een belangrijke rol kan gaan spelen in de 
energieproductie in de EU.


