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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en houdende intrekking van 
Beschikking nr. 1364/2006/EG
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0658),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0371/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het 
Lagerhuis van het Verenigd Koninkrijk, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Hof van Justitie van 1 februari 20121,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 1 februari 20122,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 1 februari 20123,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid, de Commissie internationale handel, de Commissie vervoer en 
toerisme en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C 0000 van 0.0.2012, blz. 0.
2 PB C 0000 van 0.0.2012, blz. 0.
3 PB C 0000 van 0.0.2012, blz. 0.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Uit milieu-, sociaal en economisch 
oogpunt is de beste infrastructuur die 
waarvan de aanleg kan worden vermeden. 
Daarom is energie-efficiëntie van 
essentieel belang en moet er ten volle 
rekening worden gehouden met de 
waarschijnlijke gevolgen van de 
voorgestelde energie-efficiëntierichtlijn 
qua vermindering van de behoefte aan 
toekomstige infrastructuur.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Nauwe coördinatie van de 
elektriciteits- en gassystemen, zowel op 
regionaal als op EU-niveau, om in real 
time informatie over grensoverschrijdende 
uitwisselingen te verzamelen, kan een 
belangrijk instrument worden voor 
nationale regelgevende instanties, 
transmissiesysteembeheerders, het 
Agentschap en de Commissie, door de 
nodige informatie te verschaffen voor de 
planning en de doeltreffende exploitatie 
van de infrastructuurnetwerken. Het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit (ENTSO-E) en gas (ENTSO-
G) moet bij de Commissie voorstellen 
indienen voor de opzet en implementatie 
van de nodige real time operationele 
coördinatie van de Europese energie-
infrastructuur.

Or. en
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Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Uniebrede lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang moet beperkt 
worden tot die projecten welke het meest 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de 
strategische prioritaire corridors en 
gebieden van de energie-infrastructuur. Dit 
maakt het noodzakelijk dat beslissingen 
over de lijst worden genomen door de 
Commissie, met inachtneming van het 
recht van de lidstaten om hun goedkeuring 
te hechten aan projecten van 
gemeenschappelijk op hun grondgebied.
Overeenkomstig de in het kader van de 
begeleidende effectbeoordeling 
uitgevoerde analyse wordt het aantal van 
dergelijke projecten geraamd op ongeveer 
100 op elektriciteitsgebied en 50 op het 
gebied van gas.

(17) De Uniebrede lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang moet beperkt 
worden tot die projecten welke het meest 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de 
strategische prioritaire corridors en 
gebieden van de energie-infrastructuur. Dit 
maakt het noodzakelijk dat beslissingen 
over de lijst worden genomen door de 
Commissie, met inachtneming van het
transparantie- en objectiviteitsbeginsel bij 
de selectie van de projecten. Het recht van 
de lidstaten om hun goedkeuring te hechten 
aan projecten van gemeenschappelijk
belang op hun grondgebied wordt 
overeenkomstig het Verdrag 
gegarandeerd. Indien lidstaten projecten 
van gemeenschappelijk belang op hun 
grondgebied weigeren, moet die weigering 
naar behoren worden gemotiveerd en 
gestaafd. Overeenkomstig de in het kader 
van de begeleidende effectbeoordeling 
uitgevoerde analyse wordt het aantal van 
dergelijke projecten van 
gemeenschappelijk belang geraamd op 
ongeveer 100 op elektriciteitsgebied en 50 
op het gebied van gas.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Na een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de huidige 
bepalingen betreffende 
vergunningverlening moeten de lidstaten 
worden aangemoedigd om die bepalingen 
niet alleen op projecten van 
gemeenschappelijk belang toe te passen, 
maar ook op alle projecten die qua 
technische levensvatbaarheid 
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noodzakelijk worden geacht.

Or. en

Motivering

Sommige nationale projecten kunnen gevolgen hebben voor de projecten van gemeenschappelijk 
belang en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van PGB's (verbetering van de nationale 
netwerken), maar maken niet noodzakelijk deel uit van het PGB zelf, en kunnen aanzienlijke 
vertraging oplopen.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Een correcte en gecoördineerde 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 85/337/EG 
van de Raad, als gewijzigd, en de Espoo-
verdragen moet de harmonisatie 
waarborgen van de voornaamste 
beginselen voor de evaluatie van de 
milieueffecten, inclusief in een 
grensoverschrijdende context. De lidstaten 
moeten hun evaluaties voor projecten van 
gemeenschappelijk belang coördineren en 
moeten, waar mogelijk, zorgen voor 
gezamenlijke evaluaties.

(23) Een correcte en gecoördineerde 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 85/337/EG 
van de Raad, als gewijzigd, en de Espoo-
verdragen moet de harmonisatie 
waarborgen van de voornaamste 
beginselen voor de evaluatie van de 
milieueffecten, inclusief in een 
grensoverschrijdende context. De lidstaten 
moeten hun evaluaties voor projecten van 
gemeenschappelijk belang coördineren en 
moeten, waar mogelijk, zorgen voor 
gezamenlijke evaluaties. De lidstaten 
moeten worden aangemoedigd om good 
practices uit te wisselen en hun 
administratieve capaciteit voor 
vergunningverleningsprocedures te 
vergroten, en de Commissie moet een rol 
spelen bij de bevordering van deze 
inspanningen.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Gezien de urgentie van de 
ontwikkeling van de energie-infrastructuur 
moet een vereenvoudiging van de 
vergunningverleningsprocedures vergezeld 

(24) Gezien de urgentie van de 
ontwikkeling van de energie-infrastructuur 
moet een vereenvoudiging van de 
vergunningverleningsprocedures vergezeld 
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gaan van een duidelijke uiterste termijn 
voor de door de bevoegde instanties te 
nemen besluiten met betrekking tot de 
bouw/aanleg van een project. Deze uiterste 
termijn moet een stimulans vormen voor 
een efficiëntere omschrijving en 
afhandeling van procedures en mag onder 
geen omstandigheden het hoge niveau van 
de normen voor milieubescherming en 
inspraak van het publiek in het gedrang 
brengen.

gaan van een duidelijke uiterste termijn 
voor de door de bevoegde instanties te 
nemen besluiten met betrekking tot de 
bouw/aanleg van een project, en 
maatregelen die de nationale autoriteiten 
aanmoedigen om nieuwe en meer 
doeltreffende werkwijzen te hanteren.
Deze uiterste termijn moet een stimulans 
vormen voor een efficiëntere omschrijving 
en afhandeling van procedures en mag 
onder geen omstandigheden het hoge 
niveau van de normen voor 
milieubescherming en inspraak van het 
publiek in het gedrang brengen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Overeenkomstig de bestaande 
wetgeving betreffende de interne 
energiemarkt moeten de tarieven voor 
toegang tot de gas- en elektriciteitsnetten 
de nodige investeringsstimulansen bieden.
Wanneer zij de wetgeving betreffende de 
interne energiemarkt toepassen, moeten de 
nationale regulerende instanties ervoor
zorgen dat de stimulansen voor projecten 
van gemeenschappelijk belang, inclusief de
stimulansen voor de lange termijn, 
evenredig zijn met het specifieke 
risiconiveau van het project. Dit geldt met 
name voor innovatieve 
elektriciteitstransmissietechnologieën met 
het oog op een brede integratie van 
hernieuwbare energiebronnen, een meer 
decentrale energieproductie en een soepele 
vraag binnen geïnterconnecteerde 
netwerken, alsook voor gastransmissie-
infrastructuur die een geavanceerde 
capaciteit of extra flexibiliteit biedt voor de 
markt teneinde kortetermijntransacties of 
back-uplevering in het geval van verstoring 
van de voorziening mogelijk te maken.

(28) Overeenkomstig de bestaande 
wetgeving betreffende de interne 
energiemarkt moeten de tarieven voor 
toegang tot de gas- en elektriciteitsnetten 
de nodige investeringsstimulansen bieden.
Wanneer zij de wetgeving betreffende de 
interne energiemarkt toepassen, moeten de 
nationale regulerende instanties zorgen
voor een stabiel en voorspelbaar 
regelgevingskader met stimulansen voor 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
inclusief stimulansen voor de lange 
termijn, die evenredig zijn met het 
specifieke risiconiveau van het project. Dit 
geldt met name voor innovatieve 
elektriciteitstransmissietechnologieën met 
het oog op een brede integratie van 
hernieuwbare energiebronnen, een meer 
decentrale energieproductie en een soepele 
vraag binnen geïnterconnecteerde 
netwerken, alsook voor gastransmissie-
infrastructuur die een geavanceerde 
capaciteit of extra flexibiliteit biedt voor de 
markt ten einde kortetermijntransacties of 
back-uplevering in het geval van verstoring 
van de voorziening mogelijk te maken.
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Or. en

Motivering

Een stabiel en voorspelbaar regelgevingskader in Europa stelt promotoren en investeerders in 
staat om zonder regelgevingsrisico de nodige middelen voor deze investeringen op te halen op 
de kapitaalmarkten.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Projecten van gemeenschappelijk 
belang op het gebied van elektriciteit, gas 
en kooldioxide moeten in aanmerking 
komen voor financiële steun van de Unie 
voor studies en, onder bepaalde 
voorwaarden, werkzaamheden in het kader 
van de voorgestelde verordening voor een 
Connecting Europe-faciliteit (de "CEF-
verordening"), hetzij in de vorm van 
subsidies, hetzij in de vorm van 
innovatieve financiële instrumenten. Dit 
zal ervoor zorgen dat op maat gesneden 
steun kan worden verleend aan projecten 
van gemeenschappelijk belang die niet 
levensvatbaar zijn in het kader van het 
bestaande reguleringskader en de 
vigerende marktomstandigheden. Een 
dergelijke financiële steun moet de vereiste 
synergieën waarborgen met financiering uit 
instrumenten van andere beleidstakken van 
de Unie. Met name zal de Connecting 
Europe-faciliteit energie-infrastructuur van 
Europees belang financieren terwijl de 
Structuurfondsen subsidies zullen verlenen 
voor slimme energiedistributienetwerken 
van lokaal of regionaal belang. De twee 
financieringsbronnen vullen elkaar daarbij 
aan.

(30) Projecten van gemeenschappelijk 
belang op het gebied van elektriciteit, gas 
en kooldioxide moeten in aanmerking 
komen voor financiële steun van de Unie 
voor studies en, onder bepaalde 
voorwaarden, werkzaamheden in het kader 
van de voorgestelde verordening voor een 
Connecting Europe-faciliteit (de "CEF-
verordening"), hetzij in de vorm van 
subsidies, hetzij in de vorm van 
innovatieve financiële instrumenten. Dit 
zal ervoor zorgen dat op maat gesneden 
steun kan worden verleend aan projecten 
van gemeenschappelijk belang die niet 
levensvatbaar zijn in het kader van het 
bestaande reguleringskader en de 
vigerende marktomstandigheden, 
voorzover zij in overeenstemming zijn met 
de EU-wetgeving betreffende de interne 
energiemarkt. Een dergelijke financiële 
steun moet de vereiste synergieën 
waarborgen met financiering uit 
instrumenten van andere beleidstakken van 
de Unie. Met name zal de Connecting 
Europe-faciliteit energie-infrastructuur van 
Europees belang financieren terwijl de 
Structuurfondsen subsidies zullen verlenen 
voor slimme energiedistributienetwerken 
van lokaal of regionaal belang. De twee 
financieringsbronnen vullen elkaar daarbij 
aan.

Or. en
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Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 'energie-infrastructuur', elke fysieke 
uitrusting die ontworpen is om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
of gas, het transport van olie of 
kooldioxide, of de opslag van elektriciteit
of gas mogelijk te maken, die gelegen is 
binnen de Unie of die de Unie verbindt met 
één of meer derde landen;

1. 'energie-infrastructuur', elke fysieke 
uitrusting die ontworpen is om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
of gas, met inbegrip van faciliteiten voor 
de ontvangst, hervergassing en 
decompressie van vloeibaar aardgas, het 
transport van olie of kooldioxide, of de 
opslag van elektriciteit, gas of kooldioxide
mogelijk te maken, die gelegen is binnen 
de Unie of die de Unie verbindt met één of 
meer derde landen;

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een transmissie- of 
distributiesysteembeheerder of een andere 
exploitant of investeerder die een project 
van gemeenschappelijk belang ontwikkelt;
of

(a) een transmissie- of 
distributiesysteembeheerder of een andere 
exploitant of investeerder die een project 
van gemeenschappelijk belang zoals 
gedefinieerd in deze verordening
ontwikkelt;

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. 'Agentschap': het bij Verordening 
(EG) nr. 713/2009 opgerichte Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators ;

Or. en
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Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. 'regionale groep': een groep die is 
opgericht overeenkomstig de prioritaire 
corridors zoals gedefinieerd in bijlage I, 
die kan bestaan uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders, 
potentieel in aanmerking komende 
projectbeheerders, en organisaties die 
producenten en 
distributiesysteembeheerders 
vertegenwoordigen, alsook de Commissie, 
het Agentschap en beide ENTSB's, en die 
tot taak heeft samen te werken bij de 
selectie van projecten van 
gemeenschappelijk belang en bij het 
toezicht op de uitvoering daarvan;

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. 'consensus': het resultaat van 
een besluitvormingsproces in groep op 
basis van de al dan niet unanieme 
instemming van de deelnemers aan het 
proces. 

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt voor het geheel van 
de Unie een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast. Deze lijst 
wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd 

Schrappen
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en zo nodig aangepast. De eerste lijst 
wordt uiterlijk op 31 juli 2013 vastgesteld.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Projectpromotoren dienen binnen 
drie maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening overeenkomstig punt 
2(1) van bijlage III een aanvraag voor 
selectie als project van gemeenschappelijk 
belang in bij de respectieve groep.

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid en de transparantie van de procedure moeten alle termijnen ingaan vanaf 
de inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig de procedure van 
bijlage III, onder punt 2, stelt elke groep 
zijn voorgestelde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang op, waarbij de 
projecten worden gerangschikt 
naargelang van hun bijdrage aan de 
tenuitvoerlegging van de prioritaire 
corridors en gebieden van de energie-
infrastructuur als genoemd in bijlage I en 
naargelang zij voldoen aan de criteria van 
Artikel 4. Elk voorstel voor een project 
van gemeenschappelijk belang vergt de 
goedkeuring van de lidstaat of de lidstaten 
op het grondgebied waarvan het project 
betrekking heeft.

3. Elke groep stelt zijn voorgestelde lijst 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang op, rekening houdend met:
– de procedure van bijlage III, punt 2; en
– de bijdrage van elk project aan de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
van de prioritaire corridors en gebieden 
van de energie-infrastructuur als genoemd 
in bijlage I; en
– de mate waarin elk project voldoet aan 
de criteria van artikel 4, leden 1 en 2; en
– een beoordeling van de bijdrage van het 
project aan elk van de specifieke criteria 
van artikel 4, lid 2, onder (a) tot en met (e) 
voor elke projectcategorie, 
overeenkomstig artikel 4, lid 3; en
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– de bijdrage aan de doelstellingen van
territoriale cohesie.

Or. en

Motivering

Krachtens het Verdrag van Lissabon behoren territoriale samenhang en solidariteit tussen de 
lidstaten op het gebied van energie tot de algemene doelstellingen van de Unie en delen de Unie 
en de lidstaten bevoegdheden op dit gebied (art. 174 en art. 194, lid 1, VWFEU). Het moet 
duidelijk zijn dat elk project aan de hand van meer dan één criterium moet worden beoordeeld, 
zodat de voordelen van elk project en de bijdrage ervan aan de energie- en klimaatdoelstellingen 
van het EU-beleid duidelijker worden.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij elektriciteits- en gasprojecten die vallen 
binnen de in bijlage II, onder punt 1 en 2, 
genoemde categorieën, dient elke groep 
uiterlijk zes maanden vóór de datum van 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde lijst 
voor het geheel van de Unie zijn 
voorgestelde lijst met projecten van 
gemeenschappelijk belang in bij het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (hierna "het 
Agentschap").

Bij elektriciteits- en gasprojecten die vallen 
binnen de in bijlage II, onder punt 1 en 2, 
genoemde categorieën, dient elke groep 
uiterlijk drie maanden na de in artikel 
2 bis vastgestelde termijn zijn voorgestelde 
lijst met projecten van gemeenschappelijk 
belang in bij het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators
(hierna "het Agentschap").

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij olieprojecten en projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen binnen 
de in bijlage II, onder punt 3 en 4, 
genoemde categorieën, dient elke groep 
uiterlijk zes maanden vóór de datum van 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde lijst 
voor het geheel van de Unie zijn 
voorgestelde lijst met projecten van 
gemeenschappelijk belang in bij de 

Bij olieprojecten en projecten voor het 
transport van kooldioxide die vallen binnen 
de in bijlage II, onder punt 3 en 4, 
genoemde categorieën, dient elke groep
uiterlijk drie maanden na de in artikel 
2 bis vastgestelde termijn zijn voorgestelde 
lijst met projecten van gemeenschappelijk 
belang in bij de Commissie.
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Commissie.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer een regionale groep zijn 
voorgestelde lijst met projecten van 
gemeenschappelijk belang opstelt, moet 
elk projectvoorstel worden goedgekeurd 
door de lidstaat of de lidstaten op het 
grondgebied waarvan het project is 
gesitueerd.
Indien een lidstaat weigert een project van 
gemeenschappelijk belang door een 
regionale groep te laten selecteren, moet 
deze weigering vergezeld gaan van:
(a) een gestaafde motivering voor het 
besluit;
(b) een gedetailleerd en evenredig plan 
voor de alternatieve maatregelen die 
nodig zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het geweigerde project, 
mits deze uit economisch oogpunt even 
efficiënt zijn en voor de andere lidstaten 
evenveel voordelen en niet méér kosten 
inhouden.
Indien ten minste één lidstaat zich verzet 
tegen het besluit van de lidstaat of de 
lidstaten op het grondgebied waarvan het 
project is gesitueerd, wordt de kwestie 
voorgelegd aan het Agentschap, dat 
advies uitbrengt over het belang van het 
voorgestelde project voor de voltooiing 
van de interne energiemarkt van de Unie, 
voor de verwezenlijking van de 
streefcijfers van het energie- en 
klimaatbeleid en voor de 
energievoorzieningszekerheid. Totdat het 
Agentschap zijn advies heeft uitgebracht, 
wordt de voorgestelde lijst van projecten 
betreffende de groep opgeschort.
Indien het Agentschap van oordeel is dat 
het project het waard is een project van 
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gemeenschappelijk belang te zijn, 
bekijken de betrokken lidstaten, het 
Agentschap en de Commissie de gestaafde 
motivering van de lidstaat opnieuw om na 
te gaan of er een oplossing kan worden 
gevonden zodat het project in de EU-lijst 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang kan worden opgenomen.

Or. en

Motivering

Wanneer lidstaten besluiten een project te weigeren, moeten zij rekening houden met het 
Europese belang. Met de hulp van de Commissie en het Agentschap moet bij de selectie van 
concurrerende projecten voor neutraliteit en een level playing field worden gezorgd.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij elektriciteits- en gasprojecten die 
vallen binnen de in bijlage II, onder punt 1 
en 2, genoemde categorieën, brengt het 
Agentschap binnen een termijn van twee
maanden na de datum van ontvangst van 
de voorgestelde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang, als bedoeld in 
lid 4, eerste alinea, advies uit bij de 
Commissie over de voorgestelde lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
waarbij met name rekening is gehouden 
met de samenhangende toepassing over de 
groepen heen van de criteria van Artikel 4
en met de resultaten van de door de 
ENTSB's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig punt 2(6) van bijlage III 
uitgevoerde analyse.

5. Bij elektriciteits- en gasprojecten die 
vallen binnen de in bijlage II, onder punt 1 
en 2, genoemde categorieën, dient het 
Agentschap binnen een termijn van drie
maanden na de datum van ontvangst van 
de voorgestelde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang, als bedoeld in 
lid 4, eerste alinea, bij de Commissie een 
gemotiveerde aanbeveling in waarin het 
volgende wordt voorgesteld:
– voor elke regionale lijst, een 
rangschikking van projecten, in clusters 
samengevoegd in een beperkt aantal 
categorieën, volgens prioriteit;
– één lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie, samengevoegd in 
overeenkomstige clusters;
In zijn analyse houdt het Agentschap 
rekening met de criteria van artikel 4, de 
resultaten van de door de ENTSB's voor 
elektriciteit en gas overeenkomstig punt 
2(6) van bijlage III uitgevoerde analyse en 
de samenhangende toepassing daarvan 
over de groepen heen. Het Agentschap 
gaat ook na of de projecten stroken met 
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een coherente uitbreiding van het netwerk 
qua economische efficiëntie, 
grensoverschrijdende operationele 
integratie en het specifieke potentieel van 
elke regio om optimaal bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU.

Or. en

Motivering

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented by 
a EU top-down approach through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form on 
the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uiterlijk twee maanden nadat zij 
van het Agentschap de aanbeveling voor 
een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang heeft 
ontvangen, stelt de Commissie een lijst 
van in clusters samengevoegde projecten 
van gemeenschappelijk belang voor het 
geheel van de Unie vast, waarbij zij ervoor 
zorgt dat er passende aandacht wordt 
besteed aan perifere en kleine lidstaten en 
de doelstelling om tegen 2015 een eind te 
maken aan energie-isolatie in de Unie. De 
lijst wordt om de twee jaar opnieuw 
bekeken en zo nodig geactualiseerd 
overeenkomstig de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen van de 
Unie en volgens de procedure van de 
leden 3 tot en met 6 bis van dit artikel.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig de conclusies van de Raad van 4 februari 2011 moet aandacht worden besteed 
aan perifere lidstaten en de ontsluiting van "energie-eilanden".

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De Commissie legt de regionale 
groepen een gedetailleerde motivering van 
de resultaten van de lijst van projecten 
van gemeenschappelijk belang voor het 
geheel van de Unie voor en maakt deze 
openbaar.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de transparantiebeginselen.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
moeten voldoen aan de volgende algemene
criteria:

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
moeten voldoen aan de volgende algemene
subsidiabiliteitscriteria:

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) het project is in overeenstemming met 
de energie- en klimaatdoelstellingen van 
de EU;

Or. en
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Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het project is noodzakelijk voor de 
tenuitvoerlegging van de in bijlage I 
genoemde prioritaire corridors en gebieden 
van de energie-infrastructuur; en

(a) het project draagt in belangrijke mate 
bij tot de tenuitvoerlegging van
doelstellingen van de in bijlage I 
genoemde en overeenkomstig de leden 2 
en 3 van dit artikel beoordeelde prioritaire 
corridors en gebieden van de energie-
infrastructuur; en

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bij het project zijn minimaal twee 
lidstaten betrokken, hetzij doordat het op 
directe wijze de grens van één of meer 
lidstaten overschrijdt, hetzij doordat het 
gelegen is op het grondgebied van één
lidstaat maar een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect heeft zoals 
bedoeld in bijlage IV, punt 1.

(c) bij het project zijn minimaal twee 
lidstaten betrokken indien het op directe 
wijze de land- of zeegrens van één of meer 
lidstaten overschrijdt of indien het gelegen 
is op het grondgebied van één lidstaat maar
niettemin een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect heeft of, in het 
geval van een interne versterking, indien 
het project van belang is voor een 
grensoverschrijdende verbinding zoals 
bedoeld in bijlage IV, punt 1, of indien het 
tot doel heeft eilanden en perifere 
gebieden met centrale gebieden van de 
Unie te verbinden.

Or. en

Motivering

In aansluiting op de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen moet de integratie van 
hernieuwbare elektriciteitsproductie in projecten ter versterking van de interne transmissie 
worden gesteund indien deze projecten overeenkomstig de criteria van bijlage IV bijdragen tot 
de grensoverschrijdende transmissie.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – inleidende formule



PE480.775v01-00 20/66 PR\890818NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat projecten betreft voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a)-(d): het project draagt
aanzienlijk bij tot minimaal één van de 
volgende specifieke criteria:

(a) wat projecten betreft voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag die 
vallen binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a)-(d): de subsidiabele 
projecten dragen aanzienlijk bij tot 
minimaal één van de volgende specifieke 
criteria:

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– marktintegratie, mededinging en 
systeemflexibiliteit;

– marktintegratie, mededinging en 
systeemflexibiliteit, met bijzondere nadruk 
op de versterking van 
grensoverschrijdende verbindingen en de 
voorkoming van transmissieknelpunten;

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– duurzaamheid, onder meer door de 
transmissie van hernieuwbare energie naar 
belangrijke verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten;

– duurzaamheid, onder meer door de
integratie van hernieuwbare energie in 
het net en de transmissie van hernieuwbare 
energie naar belangrijke verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten;

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wat gasprojecten betreft die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 

(b) wat gasprojecten betreft die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
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punt 2: het project draagt aanzienlijk bij 
tot minimaal één van de volgende 
specifieke criteria:

punt 2: de subsidiabele projecten dragen
aanzienlijk bij tot minimaal één van de 
volgende specifieke criteria:

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– energievoorzieningszekerheid, onder 
meer door diversificatie van 
leveringsbronnen, tegenpartijen voor 
levering en leveringsroutes;

energievoorzieningszekerheid, onder meer 
door diversificatie van leveringsbronnen, 
tegenpartijen voor levering en 
leveringsroutes en bidirectionele stromen;

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vergroten van de veerkracht en veiligheid 
van het kooldioxidetransport;

vergroten van de veerkracht en veiligheid 
van het transport of de opslag van
kooldioxidetransport;

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de rangschikking van projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
eenzelfde prioriteit, moet ook worden 
gekeken naar de urgentie van elk 
voorgesteld project om te kunnen voldoen 
aan de energiebeleidsdoelstellingen van 
marktintegratie en mededinging, 
duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid, het aantal 
lidstaten dat de invloed van elk project 
ondergaat en de complementariteit van het 
project ten aanzien van andere 

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

grond van hun geografische ligging;
– projecten waaraan beheerders 
deelnemen uit andere lidstaten dan die op 
het grondgebied waarvan het project is 
gesitueerd;
– bij projecten die vallen binnen de 
categorie van bijlage II, onder punt 1(e), 
het aantal gebruikers dat de invloed van het 
project ondergaat, het jaarlijkse 
energieverbruik en het aandeel van 
elektriciteitsproductie uit niet-
aan/uitschakelbare energiebronnen in het 
gebied waarin deze gebruikers vertoeven.

Or. en

Motivering

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European objectives 
of increased interconnection and renewables. The central geographical location is an element 
that can artificially favour projects in such regions against projects located in peripheral 
regions; this element needs to be balanced.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De projectpromotoren leggen projecten 
van gemeenschappelijk belang ten uitvoer
overeenkomstig het tenuitvoerleggingsplan
met inbegrip van een tijdschema voor de 
haalbaarheids- en ontwerpstudies, de 
goedkeuring door de regulatoren, de bouw 
en de oplevering, en het schema voor het 
vergunningverleningsproces als 
omschreven in Artikel 11, lid 3. De 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders en andere 
exploitanten leggen de projecten van 
gemeenschappelijk belang ten uitvoer in 
hun gebied.

1. Om projecten van gemeenschappelijk 
belang ten uitvoer te leggen, stellen de 
projectpromotoren een
tenuitvoerleggingsplan op dat door het 
Agentschap moet worden goedgekeurd. 
Dit plan omvat een tijdschema voor de 
haalbaarheids- en ontwerpstudies, de 
goedkeuring door de regulatoren, de bouw 
en de oplevering, en het schema voor het 
vergunningverleningsproces als 
omschreven in artikel 11, lid 3. De 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders en andere 
exploitanten leggen de projecten van 
gemeenschappelijk belang ten uitvoer in 
hun gebied, hetzij zelfstandig, hetzij in 
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samenwerking met beheerders uit andere 
lidstaten. Het Agentschap verleent de 
groepen ook advies over de haalbaarheid 
van de regelgevingsaspecten, met name 
over het tijdschema voor het 
goedkeuringsproces.

Or. en

Motivering

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid delays.
The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European objectives 
of increased interconnection and renewables. The plan should be subject to assessment by 
ACER.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap en de groepen 
monitoren de bij de tenuitvoerlegging van 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
geboekte vooruitgang. De groepen kunnen 
verzoeken aanvullende informatie toe te 
zenden overeenkomstig de leden 3, 4 en 5, 
kunnen de verstrekte informatie ter plaatse 
verifiëren en kunnen vergaderingen 
samenroepen met de relevante betrokken 
partijen. De groepen kunnen het 
Agentschap ook verzoeken om 
maatregelen te treffen om de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang te 
vergemakkelijken.

2. Het Agentschap en de groepen 
monitoren de bij de tenuitvoerlegging van 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
geboekte vooruitgang. Daartoe brengen de
nationale regulerende instanties en de 
projectpromotoren op elke vergadering 
van de regionale groepen verslag uit over 
de geboekte vooruitgang. De groepen
kunnen verzoeken aanvullende informatie 
toe te zenden overeenkomstig de leden 3, 4 
en 5, kunnen de verstrekte informatie ter 
plaatse verifiëren en kunnen vergaderingen 
samenroepen met de relevante betrokken 
partijen. De groepen kunnen het 
Agentschap of de desbetreffende nationale 
regulerende instanties ook verzoeken om
richtsnoeren te verstrekken en 
projectpromotoren te gelasten maatregelen 
te treffen om de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang
overeenkomstig het 
tenuitvoerleggingsplan te bespoedigen.

Or. en
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Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer relevant, de vertraging die is 
opgelopen ten opzichte van het 
tenuitvoerleggingsplan, alsook de andere 
moeilijkheden.

(b) wanneer relevant, de vertraging die is 
opgelopen ten opzichte van het 
tenuitvoerleggingsplan, de redenen voor 
die vertraging, alsook bijzonderheden 
over andere moeilijkheden.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elk jaar brengen de in artikel 9 bedoelde 
bevoegde instanties op de vergadering die 
volgt op de ontvangst van de in lid 3 
bedoelde jaarverslagen, bij de respectieve 
groep verslag uit over de stand van en, 
wanneer relevant, de vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van de projecten van 
gemeenschappelijk belang op hun 
grondgebied.

5. Elk jaar brengen de in artikel 9 bedoelde 
bevoegde instanties op de vergadering die 
volgt op de ontvangst van de in lid 3 
bedoelde jaarverslagen, bij de respectieve 
groep verslag uit over de stand van en, 
wanneer relevant, de vertraging bij de 
tenuitvoerlegging van de projecten van 
gemeenschappelijk belang op hun 
grondgebied en de redenen voor die 
vertraging.

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de oplevering van een project 
van gemeenschappelijk belang zonder 
afdoende rechtvaardiging meer dan twee 
jaar vertraging oploopt ten opzichte van het 
tenuitvoerleggingsplan:

6. Wanneer de oplevering van een project 
van gemeenschappelijk belang om andere 
redenen dan dwingende redenen 
waarvoor de promotor niet 
verantwoordelijk is meer dan twee jaar 
vertraging oploopt ten opzichte van het 
tenuitvoerleggingsplan:

Or. en
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Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aanvaardt de promotor van dat project
investeringen door één of meer andere 
netwerkbeheerders of investeerders met het 
oog op de tenuitvoerlegging van het 
project. De systeembeheerder op het 
gebied waarvan de investering 
gelokaliseerd is, verstrekt de bij de 
tenuitvoerlegging betrokken beheerder(s) 
of investeerder(s) alle informatie die nodig 
is om de investering te realiseren, verbindt 
de nieuwe activa aan het
transmissienetwerk en doet in het 
algemeen alle mogelijke inspanningen om 
de tenuitvoerlegging van de investering en 
de exploitatie en het veilige, betrouwbare 
en efficiënte onderhoud van het project van 
gemeenschappelijk belang te 
vergemakkelijken;

(a) indien de vertraging tot twee jaar is 
opgelopen, aanvaardt de projectpromotor 
binnen drie maanden investeringen door 
één of meer andere netwerkbeheerders of 
investeerders als gedefinieerd in artikel 2, 
punt 5, met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het project. De
desbetreffende beheerder op het gebied 
waarvan de investering gelokaliseerd is, 
verstrekt de bij de tenuitvoerlegging 
betrokken beheerder(s) of investeerder(s) 
alle informatie die nodig is om de 
investering te realiseren, verbindt de 
nieuwe activa aan het netwerk en doet in 
het algemeen alle mogelijke inspanningen 
om de tenuitvoerlegging van de investering 
en de exploitatie en het veilige, 
betrouwbare en efficiënte onderhoud van 
het project van gemeenschappelijk belang 
te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kan de Commissie een uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen
bekendmaken, die open staat voor elke 
projectpromotor, teneinde het project 
overeenkomstig het overeengekomen 
tijdschema uit te voeren.

(b) indien de projectpromotor niet aan 
punt (a) heeft voldaan, maakt de 
Commissie binnen twee maanden een 
uitnodiging tot het indienen van voorstellen
bekend, die open staat voor elke 
projectpromotor als gedefinieerd in artikel 
2, punt 5, teneinde het project 
overeenkomstig het overeengekomen 
tijdschema uit te voeren.

Or. en
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Motivering

PGB's zijn prioritaire projecten en vertragingen worden tot maximaal twee jaar getolereerd. 
Langere vertragingen zijn niet acceptabel, tenzij om redenen waarvoor de promotor niet 
verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheden van de projectpromotor op dit punt en de 
termijnen waarbinnen de Commissie maatregelen moet treffen, moeten duidelijk zijn. Een 
uitnodiging tot het indienen van voorstellen bekendmaken is een doeltreffende maatregel om 
blokkeringen te voorkomen en marktintegratie te bevorderen.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een project van gemeenschappelijk belang 
kan overeenkomstig de procedure van 
artikel 3, lid 1, tweede zin, worden 
verwijderd van de lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang wanneer:

Een project van gemeenschappelijk belang 
kan, voorzover de bouwwerkzaamheden 
nog niet zijn begonnen en er nog geen 
financiële verplichtingen ten aanzien van 
de leveranciers van uitrusting zijn 
aangegaan, overeenkomstig de procedure 
van artikel 3, lid 6 bis, tweede zin, worden 
verwijderd van de lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang wanneer:

Or. en

Motivering

Als het project eenmaal in zekere mate is gevorderd, mag het niet meer uit de lijst van PGB's 
worden geschrapt om onzekerheid voor de investeerders te voorkomen.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de door de ENTSB's overeenkomstig 
bijlage III, punt 6, uitgevoerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem geen positief resultaat 
oplevert voor het project;

(a) het project niet langer is opgenomen in 
het tienjarig netwerkontwikkelingsplan;

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het project niet langer is opgenomen in 
het tienjarig netwerkontwikkelingsplan;

(b) de door de ENTSB's overeenkomstig 
bijlage III, punt 6, uitgevoerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem geen positief resultaat 
oplevert voor het project;

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Om toezicht te houden op de 
interoperabiliteit van de 
infrastructuurnetwerken houden de 
projectpromotoren in hun voorstel 
rekening met de integratie van hun 
project met het systeem voor operationele 
coördinatie als bedoeld in artikel 14 bis.

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Als het project van 
gemeenschappelijk belang eenmaal 
functioneel wordt, controleert het 
Agentschap of het daadwerkelijk bijdraagt 
tot de vervulling van de algemene en 
specifieke criteria op grond waarvan het 
project in de lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang is opgenomen. 
Daartoe krijgt het Agentschap volledige 
toegang tot de in artikel 14 bis vermelde 
informatie en vult het deze aan met de 
informatie waarover het reeds beschikt 
door de toepassing van Verordening (EU) 
nr. 1227/2011.

Or. en
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Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een project van 
gemeenschappelijk belang aanzienlijke 
vertraging oploopt of 
uitvoeringsmoeilijkheden kent, kan de 
Commissie voor een periode van maximaal 
één jaar, twee keer hernieuwbaar, een 
Europese coördinator aanwijzen.

1. Wanneer een project van 
gemeenschappelijk belang aanzienlijke 
vertraging oploopt of 
uitvoeringsmoeilijkheden kent, wijst de 
Commissie, in overleg met de betrokken 
lidstaten, voor een periode van maximaal 
één jaar, twee keer hernieuwbaar, een 
Europese coördinator aan.

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de vergaderingen van de 
desbetreffende regionale groep bijwonen 
en er verslag uitbrengen.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken lidstaten werken samen 
met de Europese coördinator bij de 
uitvoering van zijn in de leden 2 en 4 
omschreven taken.

5. De betrokken lidstaten werken ten volle
samen met de Europese coördinator bij de 
uitvoering van zijn in de leden 2 en 4 
omschreven taken.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
maakt de Commissie richtsnoeren bekend 
om de lidstaten te helpen bij de vaststelling 
van adequate maatregelen en om een 
samenhangende toepassing van de 
procedures voor de 
milieueffectbeoordeling, vereist 
overeenkomstig de EU-wetgeving voor 
projecten van gemeenschappelijk belang, te 
waarborgen.

Binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
maakt de Commissie richtsnoeren bekend 
om de lidstaten te helpen bij de vaststelling 
van adequate maatregelen en om een 
samenhangende toepassing van de 
procedures voor de 
milieueffectbeoordeling, vereist 
overeenkomstig de EU-wetgeving voor 
projecten van gemeenschappelijk belang, te 
waarborgen. De Commissie houdt in 
nauwe samenwerking met de regionale 
groepen en overeenkomstig artikel 11 bis, 
lid 3, toezicht op de naleving van die 
richtsnoeren.

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gecoördineerde regeling: het 
raambesluit kan meerdere, elk afzonderlijk 
juridisch bindende door de bevoegde 
instantie en andere betrokken autoriteiten 
vastgestelde besluiten omvatten. De 
bevoegde instantie stelt geval per geval een 
redelijke termijn vast waarbinnen de 
afzonderlijke besluiten moeten worden 
vastgesteld. De bevoegde instantie kan een 
afzonderlijk besluit vaststellen namens een 
andere betrokken autoriteit wanneer het 
door die autoriteit vast te stellen besluit 
niet binnen de vastgelegde termijn is 
genomen en de vertraging niet afdoende
kan worden gerechtvaardigd. De bevoegde 
instantie kan een afzonderlijk besluit van 
een andere nationale autoriteit annuleren 
wanneer zij oordeelt dat de door die 
autoriteit gebruikte argumenten een 
onvoldoende grondslag vormen voor dit 
besluit. De bevoegde instantie zorgt ervoor 
dat de relevante eisen overeenkomstig de 
internationale wetgeving en de wetgeving 

(b) gecoördineerde regeling: het 
raambesluit kan meerdere, elk afzonderlijk 
juridisch bindende door de bevoegde 
instantie en andere betrokken autoriteiten 
vastgestelde besluiten omvatten. De 
bevoegde instantie richt geval per geval 
een werkgroep op waarin alle betrokken 
autoriteiten vertegenwoordigd zijn, om 
een vergunningsprocedureplan op te 
stellen en toezicht te houden op de 
uitvoering daarvan. Met betrekking tot 
artikel 11, lid 1, kan de bevoegde 
autoriteit een redelijke termijn vaststellen
waarbinnen de afzonderlijke besluiten 
moeten worden vastgesteld. De bevoegde 
instantie kan een afzonderlijk besluit 
vaststellen namens een andere betrokken 
autoriteit wanneer het door die autoriteit 
vast te stellen besluit niet binnen de 
vastgelegde termijn is genomen en de 
vertraging niet kan worden 
gerechtvaardigd om andere redenen dan 
redenen buiten de wil van de betrokken 
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van de Unie in acht worden genomen en 
rechtvaardigt haar besluit.

nationale autoriteit. De bevoegde instantie 
kan een afzonderlijk besluit van een andere 
nationale autoriteit annuleren wanneer zij 
oordeelt dat de door die autoriteit gebruikte 
argumenten een onvoldoende grondslag 
vormen voor dit besluit. De bevoegde 
instantie zorgt ervoor dat de relevante eisen 
overeenkomstig de internationale 
wetgeving en de wetgeving van de Unie in 
acht worden genomen en rechtvaardigt 
haar besluit.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten spannen zich in om te
waarborgen dat wanneer beroep wordt 
aangetekend tegen de inhoudelijke of 
procedurele wettelijkheid van een 
raambesluit, dit beroep op de meest 
efficiënte wijze mogelijk wordt 
afgehandeld.

4. De lidstaten waarborgen dat wanneer 
beroep wordt aangetekend tegen de 
inhoudelijke of procedurele wettelijkheid 
van een raambesluit, dit beroep op de 
meest efficiënte wijze mogelijk wordt 
afgehandeld.

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De projectpromotor of, wanneer zulks 
bij nationale wetgeving wordt 
voorgeschreven, de bevoegde instantie 
organiseert minimaal één openbare 
raadpleging voordat het aanvraagdossier 
overeenkomstig Artikel 11, lid 1, onder (a), 
wordt ingediend bij de bevoegde instantie.
In het kader van de openbare raadpleging 
worden de in bijlage VI, onder punt 2(a), 
bedoelde belanghebbenden in een vroeg 
stadium over het project geïnformeerd en 
wordt de meest geschikte locatie of het 
meest geschikte traject bepaald, alsmede 

4. De projectpromotor of, wanneer zulks 
bij nationale wetgeving wordt 
voorgeschreven, de bevoegde instantie 
organiseert minimaal één openbare 
raadpleging voordat het aanvraagdossier 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder (a), 
wordt ingediend bij de bevoegde instantie.
In het kader van de openbare raadpleging 
worden de in bijlage VI, onder punt 2(a), 
bedoelde belanghebbenden in een vroeg 
stadium over het project geïnformeerd en 
wordt de meest geschikte locatie of het 
meest geschikte traject bepaald, alsmede 
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alle relevante kwesties die in het 
aanvraagdossier moeten worden 
behandeld. De minimumelementen van 
deze openbare raadpleging zijn 
gespecificeerd in punt 4 van bijlage VI. De 
projectpromotor stelt een verslag op met 
een overzicht van de resultaten van de 
activiteiten die tot doel hadden het publiek 
vóór de indiening van het aanvraagdossier 
bij de zaak te betrekken; dit verslag wordt 
samen met het aanvraagdossier ingediend 
bij de bevoegde instantie die bij de 
vaststelling van haar raambesluit rekening 
houdt met deze resultaten.

alle relevante kwesties die in het 
aanvraagdossier moeten worden 
behandeld. De minimumelementen van 
deze openbare raadpleging zijn 
gespecificeerd in punt 4 van bijlage VI. De 
projectpromotor stelt een verslag op met 
een overzicht van de resultaten van de 
activiteiten die tot doel hadden het publiek 
vóór de indiening van het aanvraagdossier 
bij de zaak te betrekken; dit verslag wordt 
samen met het aanvraagdossier ingediend 
bij de bevoegde instantie die bij de 
vaststelling van haar raambesluit rekening 
houdt met deze resultaten. De bevoegde 
autoriteit houdt toezicht op het openbare 
raadplegingsproces.

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om de start van het 
vergunningverleningsproces vast te leggen, 
melden de projectpromotoren het project 
schriftelijk aan bij de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaten en laten de 
desbetreffende kennisgeving vergezeld 
gaan van een redelijk gedetailleerde schets 
van het project. Niet later dan twee weken 
volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving bevestigt de bevoegde 
instantie schriftelijk de kennisgeving of, 
wanneer zij van oordeel is dat het project 
onvoldoende is gerijpt om het 
vergunningverleningsproces op te starten, 
weigert zij de kennisgeving. In geval van
weigering motiveert de bevoegde instantie 
haar besluit en verstrekt zij de indiener 
alle nodige aanvullende informatie, met 
vermelding van de aard, bron en 
kenmerken van de gevraagde gegevens.
De datum van ondertekening van de 
aanvaarding van de kennisgeving door de 
bevoegde instantie dient als startdatum van 
vergunningverleningsproces. Wanneer 
twee of meer lidstaten betrokken zijn, dient 
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vergunningverleningsproces. de datum van aanvaarding van de 
kennisgeving van de laatste bevoegde 
instantie als startdatum van het 
vergunningverleningsproces. Zo nodig 
mogen de lidstaten een korter tijdsbestek 
voorschrijven.

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Wanneer de tijdslimiet voor vaststelling 
van het raambesluit is verstreken of 
wanneer artikel 9, lid 2, onder b), van 
toepassing is, geeft de bevoegde instantie, 
in samenwerking met de betrokken 
autoriteiten, binnen een maand na afloop 
van de termijn, aan de bevoegde groep een
gestaafde motivering van de vertraging en 
een overzicht van de genomen of te nemen 
maatregelen om het 
vergunningverleningsproces met zo weinig 
mogelijk vertraging af te ronden. De groep 
kan de bevoegde instantie verzoeken 
regelmatig verslag uit te brengen over de in 
dat verband geboekte vooruitgang.
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Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Toezicht op de prioritaire status van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
en het vergunningverleningsproces
1. De bevoegde autoriteit en de betrokken 
nationale autoriteiten brengen op de 
vergaderingen van de groep verslag uit 
over de voortgang van de 
vergunningverleningsprocedures voor 
projecten van gemeenschappelijk belang.
2. Door de Commissie wordt een prijs 
ingesteld, georganiseerd en bekengemaakt 
die aan een beperkt aantal bevoegde 
instanties en hun personeel wordt 
uitgereikt als erkenning voor hun 
voorbeeldige afhandeling van de 
vergunningverleningsprocedures qua 
betrokkenheid van de stakeholders, 
innovatieve werkwijzen en algemene 
effectiviteit. Ook door de lidstaten 
ingestelde nationale en 
grensoverschrijdende regelingen voor de 
uitwisseling van best practices en 
capaciteitsontwikkeling inzake 
vergunningverlening voor energie-
infrastructuur komen voor de prijs in 
aanmerking.
3. De lidstaten brengen binnen tien 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de Commissie en de 
regionale groepen verslag uit over de 
maatregelen die overeenkomstig artikel 8, 
leden 3 en 4, artikel 9, leden 1, 2 bis, 3 en 
4, en artikel 10, lid 1, zijn vastgesteld. De 
Commissie houdt toezicht op de geboekte 
vooruitgang en laat de lidstaten zo nodig 
binnen twee maanden weten of er 
correctieve maatregelen moeten worden 
getroffen.
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4. Indien lidstaten de voorgeschreven 
maatregelen niet binnen drie maanden na 
de in lid 3 bedoelde kennisgeving van de 
Commissie treffen, of indien de bevoegde 
autoriteit en de betrokken nationale 
autoriteiten als bedoeld in artikel 9, leden 
1 en 2 bis, niet binnen twee maanden 
voldoen aan de 
verslagleggingsverplichtingen van artikel 
11, lid 6, en artikel 11 bis, lid 1, kan de 
Commissie die lidstaten sancties opleggen 
overeenkomstig lid 5.
5. Overeenkomstig lid 4 kan de Commissie 
financiële bijstand van de Unie als 
bedoeld in artikel 15 inhouden van 
projecten die op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat zijn gesitueerd.

Or. en

Motivering

Vertragingen bij de vergunningverlening blijken een belangrijke hinderpaal te zijn voor de 
aanleg van grensoverschrijdende infrastructuur, die gemiddeld twaalf jaar duurt. Omdat de 
handhaving van de termijn van drie jaar negatieve gevolgen kan hebben voor de 
vergunningsprocedures, zijn andere positieve en negatieve stimulansen nodig om deze 
belangrijke bron van vertragingen en blokkeringen aan te pakken. De lidstaten moeten op de 
naleving van de administratieve en organisatorische voorwaarden van deze verordening toezien 
met het oog op een snellere vergunningverlening en een efficiënter gebruik van de middelen op 
nationaal niveau.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

uitgewerkt overeenkomstig de in artikel 4, 
lid 2, bijlage IV en bijlage V omschreven 
beginselen en criteria. Het ENTSB voor 
elektriciteit en het ENTSB voor gas 
raadplegen de betrokken stakeholders, 
met inbegrip van infrastructuurgebruikers 
en niet-TSB-projectontwikkelaars, in een 
vroege fase van de ontwikkeling van de 
methodologie.

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

kosten-batenanalyse voor alle 
daaropvolgende tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor 
elektriciteit en gas uitgewerkt door de 
ENTSB's voor elektriciteit en gas 
overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009. Bij de 
eerste selectieronde van projecten van 
gemeenschappelijk belang die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
plaatsvindt en gedurende een 
overgangsperiode van één jaar wordt de 
toepasselijke methodologie voor de 
kosten-batenanalyse uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening ontwikkeld door het ENTSB 
voor elektriciteit en het ENTSB voor gas. 
De ontwikkeling van deze methodologie 
vindt plaats in nauwe samenwerking met 
het Agentschap en de Commissie. De 
Commissie valideert de methodologie 
binnen de in dit lid vastgestelde termijn. 
Daarna wordt de methodologie 
overeenkomstig dit artikel geactualiseerd.

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De opslag van elektriciteit is geliberaliseerd; de ondergrondse opslag van gas kan al dan niet 
gereguleerd zijn.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De nationale regulerende instanties 
stellen in samenwerking met het 
Agentschap een reeks adequate 
indicatoren op om de investeringskosten 
per eenheid te vergelijken tussen de 
projectpromotoren in de lidstaten; indien 
het Agentschap dit nodig acht, wordt in 
samenwerking tussen het Agentschap en 
de nationale energieregulatoren een 
benchmarking van de investeringskosten 
uitgevoerd om na te gaan of deze op 
efficiënte wijze worden gemaakt.

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Aanzienlijke stijgingen van de 
investeringskosten worden door de 
nationale regelgevende instanties en het 
Agentschap gemeld aan de Commissie. 
Op basis van die informatie kan de 
Commissie een uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen bekendmaken, 
die open staat voor elke projectpromotor, 
ten einde het project uit te voeren.

Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De promotoren van een project van 
gemeenschappelijk belang dat valt binnen 
de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2, informeren alle 
betrokken nationale regulerende instanties 
op gezette tijden over de voortgang van het 
project en de desbetreffende kosten en 
effecten. Zodra een project van 
gemeenschappelijk belang, geselecteerd 
overeenkomstig Artikel 3 en vallend 
binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1(a)-(d) en punt 2, voldoende 
tot rijpheid is gekomen, dient de 
projectpromotor bij de desbetreffende 
nationale regulerende instanties een 
investeringsverzoek met een 
grensoverschrijdende kostenverdeling in, 
vergezeld van:

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

Or. en

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een ondernemingsplan met een 
evaluatie van de levensvatbaarheid van 
het project, inclusief de gekozen 
financiële oplossing en, voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorie van bijlage II, punt 2, 
de resultaten van het marktonderzoek.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor projecten die zijn opgenomen in de 
eerste lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 

Voor projecten die zijn opgenomen in de 
eerste lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
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van de Unie, dienen de projectpromotoren 
hun verzoek uiterlijk op 30 september 
2013 in.

van de Unie, dienen de projectpromotoren 
hun verzoek uiterlijk twee maanden na de 
goedkeuring van de eerste lijst in.

Or. en

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toewijzingsbesluit wordt gepubliceerd. Het kostentoewijzingsbesluit wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toewijzingsbesluit wordt gepubliceerd. Het kostentoewijzingsbesluit wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De nationale regulerende instanties maken een onafhankelijke beoordeling van de door de 
projectpromotor verrichte kosten-batenanalyse.

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie haar methodologie 
bekend, alsook de criteria die zij gebruikt 
om investeringen in elektriciteits- en
gasinfrastructuurprojecten en de daarbij 
behorende grotere risico's te evalueren, en 
de passende stimulansen als vermeld in 
lid 1 van dit artikel.

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Operationele coördinatie

1. Om de betrouwbare en efficiënte 
exploitatie van de energie-infrastructuur 
van de Unie, met inbegrip van projecten 
van gemeenschappelijk belang, te 
waarborgen, leggen het ENTSB voor 
elektriciteit en het ENTSB voor gas hun 
respectieve voorstellen voor de opzet en de 
uitvoering van de nodige real time 
operationele coördinatie binnen een 
termijn van zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
voor aan het Agentschap en de 
Commissie.
2. De voorstellen omvatten:
(a) volledige functionele specificaties, 
waarin duidelijk wordt vermeld welke 
informatie binnen elk geïnterconnecteerd 
gebied moet worden verzameld en tussen 
alle geïnterconnecteerde 
transmissiesysteembeheerders moet 
worden uitgewisseld;
(b) governancemodellen, met inbegrip van 
het eigenaarschap;
(c) tijdschema's voor de tenuitvoerlegging.
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3. Uiterlijk drie maanden na de datum 
van ontvangst van de voorstellen brengt 
het Agentschap een met redenen omkleed 
advies over de voorstellen uit.
4. Uiterlijk drie maanden na de datum 
van ontvangst van het advies van het 
Agentschap draagt de Commissie het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas op met de tenuitvoerlegging van 
de nodige operationele coördinatie te 
beginnen.
5. De in artikel 2 bis bedoelde 
operationele informatie wordt in real time 
ter beschikking gesteld aan alle 
geïnterconnecteerde systeembeheerders 
en aan het Agentschap. Elke 
systeembeheerder stelt een contactpunt 
aan dat tot taak heeft vragen over 
dergelijke informatie van het Agentschap 
of van andere systeembeheerders te 
beantwoorden.

Or. en

Motivering

Door de toenemende complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van het netwerk is operationele 
coördinatie op Europees niveau nodig om in real time informatie over de grensoverschrijdende 
uitwisselingen van elektriciteit en gas en de relatieve kosten daarvan te verzamelen, ten einde de 
Commissie, de lidstaten, de regelgevende instanties en de transmissiesysteembeheerders nuttige 
gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de veilige en doeltreffende werking van de 
infrastructuurnetwerken en de toekomstige planning daarvan.

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2,
met uitzondering van projecten voor 
pompopslag van elektriciteit, komen ook 
in aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werkzaamheden overeenkomstig het 
bepaalde in [de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 

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

uitgevoerd overeenkomstig de procedure 
van artikel 5, lid 6, onder (b), of aan de 
volgende criteria voldoen:

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

– wat pompopslag van elektriciteit betreft, 
wordt de commerciële levensvatbaarheid 
beoordeeld rekening houdend met een 
volledige evaluatie van alle 
inkomstenstromen in het kader van 
verschillende businessplanscenario's, in 
overeenstemming met de verschillende 
toepasselijke regelgevingsstelsels.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om pompopslaginfrastructuur te discrimineren ten opzichte van gasopslag, 
aangezien dit soort infrastructuur een belangrijke rol kan spelen bij de grensoverschrijdende 
balancering van de energiestromen. Bij het beoordelen van de commerciële levensvatbaarheid 
van dit soort infrastructuur moet echter rekening worden gehouden met alle mogelijke directe en 
indirecte inkomensstromen, zoals die uit de optimalisering van een ruimere portfolio van 
energie-infrastructuur, alsook het toepasselijke regelgevingsstelsel. Alleen commercieel niet 
levensvatbare infrastructuur mag financiële steun krijgen.
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Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Projecten die vallen binnen de in 
bijlage IV, punten 1 en 2, vermelde 
categorieën komen slechts in aanmerking 
voor de in artikel 15, leden 1, 2 en 3, 
vermelde financiële steun indien de 
betrokken beheerders zich houden aan de 
huidige EU-wetgeving inzake de interne 
EU-markt voor elektriciteit en gas, 
namelijk Richtlijn 2009/72/EG en 
Richtlijn 2009/73/EG.

Or. en

Motivering

Marktintegratie en concurrentie zijn essentieel voor de verwezenlijking van de doelstellingen van 
het energiebeleid van de EU, namelijk energievoorzieningszekerheid en concurrentievermogen. 
Sommige lidstaten hebben het tweede en derde Europese energiebeleidpakket, dat nodig is om 
een interne Europese energiemarkt tot stand te brengen, echter nog niet omgezet. De betrokken 
projectpromotoren mogen dan ook niet in aanmerking komen voor financiële steun van de EU.

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De tenuitvoerlegging van de in 
artikel 14 bis vermelde operationele 
coördinatiefuncties komt in aanmerking 
voor financiële steun van de Unie.

Or. en

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter d – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een vergelijking tussen de toepasselijke 
nationale rechtskaders en het verband met 
de doeltreffendheid van de 
vergunningverleningsprocedure in zijn 
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geheel, en het effect van de uitbreiding 
van de huidige bepaling tot energie-
infrastructuurprojecten op nationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter d – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de identificatie van beste en innovatieve 
praktijken met betrekking tot de 
betrokkenheid van de stakeholders en de 
beperking van het milieueffect tijdens het 
vergunningverleningsproces;

Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter e – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien in het verslag over de 
tenuitvoerlegging van de projecten van 
gemeenschappelijk belang wordt 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt om de 
doelstellingen van het energie- en 
klimaatbeleid van de EU te 
verwezenlijken, stelt de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2018 een herschikking 
van deze verordening voor of dienst zij zo 
nodig een wetgevingsvoorstel in om de 
vastgestelde uitdagingen aan te pakken;

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie richt een 1. De Commissie richt een 
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infrastructuurtransparantieplatform op met 
laagdrempelige toegang voor het grote 
publiek. Dit platform biedt de volgende 
informatie:

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

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie voert binnen twaalf 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening een voorlichtingscampagne 
over energienetwerken die is afgestemd op 
het nationale en lokale publiek.

Or. en

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 2 – inleidende formule

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"):
interne lijnen en interconnecties tussen 
lidstaten van de regio onderling, namelijk 
tussen het Iberische schiereiland en
Frankrijk, en verdere verbindingen met
Midden-Europa om de interne markt te 
voltooien en elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare bronnen te integreren, en 
met mediterrane derde landen, met name 
met het oog op de integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen en het transport daarvan 
naar verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten.

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 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.

(1) Noord-zuid gasinterconnecties in West-
Europa ("NSI-West Gas"):
gasinfrastructuur voor omkeerbare noord-
zuid-gasstromen in West-Europa met het 
oog op een verdere diversificatie van de
externe leveringsbronnen en 
voorzieningsroutes, een grotere 
voorzieningszekerheid voor Midden-
Europa, de versterking van de 
leverbaarheid van gas op korte termijn en 
de optimalisering van de bestaande LNG-
terminals en opslaginfrastructuur.

Or. en

Motivering

De Atlantische kust en het Iberische schiereiland zijn van groot belang voor de diversificatie van 
de aardgasbronnen in Europa, dat thans sterk afhankelijk is van een beperkt aantal 
producerende landen. Dit kan een onschatbare bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europese beleid, namelijk energievoorzieningszekerheid, 
concurrentiekracht en duurzaamheid. Door de bestaande infrastructuur te benutten, ontstaat er 
een goedkopere en sneller bruikbare bevoorradingsroute.

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) 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.

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

Or. en

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – punt 1 – letter e
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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 distributieniveau, 
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

Motivering

Aansluitend bij de voorgestelde wijzigingen in bijlage IV, punt 1(e). De toepassing van 'smart 
grids' moet worden uitgebreid tot laagspanningsnetwerken, waar er het meeste voordeel uit kan 
worden gehaald en die het grootste aantal verbruikers en kleine elektriciteitscentrales 
verbinden.

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Permanente geologische 
opslagfaciliteiten voor kooldioxide die 
verbonden zijn met bovengenoemde 
pijpleidingen die ten minste twee lidstaten 
bedienen.

Or. en

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – deel 1 – punt 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 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.

(1) 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 een project hebben 
ingediend dat potentieel voor selectie in 
aanmerking komt, organisaties die 
producenten en 
distributiesysteembeheerders 
vertegenwoordigen, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. en

Motivering

Niet-TSB-beheerders moeten in de regionale groepen vertegenwoordigd zijn via hun vereniging. 
Vaak zijn zij projectpromotoren en zij beheren infrastructuur die essentieel is voor de goede 
werking van de interne energiemarkt en het transmissiesysteem. Desondanks was hun 
vertegenwoordiging in het tienjarig netontwikkelingsplan niet altijd gegarandeerd. De deelname 
van de nationale regelgevende instanties moet hun verantwoordelijkheden en verplichtingen 
(zoals tariefbepaling) uit hoofde van dit voorstel en andere gerelateerde EU-wetgeving onverlet 
laten.

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – 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 lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
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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.

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 een project 
hebben ingediend dat potentieel voor 
selectie in aanmerking komt, organisaties 
die de betrokken infrastructuurbeheerders 
vertegenwoordigen, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

De participatie van de nationale 
regelgevende instanties en het Agentschap 
in de regionale groepen mag geen afbreuk 
doen aan de verwezenlijking van hun 
doelstellingen en de vervulling van 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening of de artikelen 36 en 37 van 
Richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 40 
en 41 van Richtlijn 2009/73/EG, of 
Verordening (EG) nr. 713/2009.

Or. en

Motivering

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be represented 
in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and operate 
infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and of the 
transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always ensured.
Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as tariff 
setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – 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 

(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 
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samenwerkingsverbanden. samenwerkingsverbanden, zoals de 
huidige regionale initiatieven voor 
elektriciteit en gas.

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – punt 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In de groepen zijn alleen de 
Commissie en de lidstaten bevoegd om 
besluiten vast te stellen. De besluiten 
worden naar behoren gemotiveerd ten 
aanzien van de groep en zijn volledig in 
overeenstemming met de in bijlage II, 
punt 2, onder 6 ter.

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – 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 doelstellingen 
van de in bijlage I genoemde prioritaire 
corridors en gebieden van de energie-
infrastructuur, een evaluatie van de wijze 
waarop is voldaan aan de in artikel 4
omschreven relevante criteria, een 
beoordeling van de bijdrage van het 
project aan elk van de toepasselijke 
specifieke criteria van artikel 4, lid 2, 
onder (a) tot en met (e), en alle andere 
relevante informatie voor de beoordeling 
van het project. Bij projecten die 
voldoende tot rijpheid zijn gekomen, 
dienen de promotoren projectspecifieke 
kosten-batenanalyse volgens de 
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methodologie van artikel 12 in.

Or. en

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – deel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Bij projecten die vallen binnen de 
categorieën 1 en 2 van bijlage II ziet het 
Agentschap in samenwerking met de 
nationale regelgevende instanties toe op 
de samenhangende toepassing van de 
beoordelingscriteria en de kosten-
batenanalyse, en stelt het zo nodig 
correcties voor.

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – deel 2 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Bij projecten die vallen binnen de 
categorieën 3 en 4 van bijlage II evalueert 
de Commissie de samenhangende 
toepassing van de in artikel 4, onder (d) 
en (e), vermelde criteria.

Or. en

Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – 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 

(3) Bij alle lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie die worden vastgesteld nadat 
de eerste lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang is 
goedgekeurd, vormen voorgestelde 
elektriciteitstransmissie- en
-opslagprojecten die vallen binnen de 
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van Verordening (EG) nr. 714/2009. categorieën van bijlage II, onder punt 1(a), 
(b) en (d), 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. en

Motivering

Het tienjarig netontwikkelingsplan werkt nog steeds aan een allesomvattende kijk op alle 
relevante gas- en elektriciteitsprojecten.

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – 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) Bij alle lijsten van projecten van 
gemeenschappelijk belang voor het geheel 
van de Unie die worden vastgesteld nadat 
de eerste lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang is 
goedgekeurd, 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.

Or. en

Motivering

Het tienjarig netontwikkelingsplan werkt nog steeds aan een allesomvattende kijk op alle 
relevante gas- en elektriciteitsprojecten.

Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – deel 2 – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Overeenkomstig de punten 3 en 4 
van deze bijlage moeten projectvoorstellen 
die voor opname in de eerste lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
worden ingediend en nog niet 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en Verordening (EG) 
nr. 715/2009 zijn geëvalueerd, onder 
toezicht van het Agentschap door het 
ENTSB voor elektriciteit of het ENTSB 
voor gas, naar gelang van het geval, 
worden getoetst op hun consistentie met 
het tienjarige netwerkontwikkelingsplan 
voor het geheel van de Unie. Na 
goedkeuring door het ENTSB wordt het 
projectvoorstel geacht in aanmerking te 
komen voor beoordeling overeenkomstig 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Met het oog op een coherente uitbreiding van het netwerk moet erop worden toegezien dat de 
projectvoorstellen in overeenstemming zijn met het tienjarige netwerkontwikkelingsplan voor het 
geheel van de Unie. Dit plan blijft de basis voor de identificatie van projecten van 
gemeenschappelijk belang.

Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – 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 ten minste 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.

Or. en
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Motivering

Voor de coherentie met de vereisten voor gas en elektriciteit. Voor een industrieel onrijpe sector 
is de vereiste van minimaal drie lidstaten te streng.

Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – deel 2 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) 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 punt 2, onder 3 en 4, 
rekening met projecten die door eerdere 
initiatieven, zoals TEN-E en het Europees 
energieprogramma voor herstel van 
belang voor de Unie zijn geacht.

Or. en

Motivering

Projecten die in het kader van de vorige instrumenten TEN-E en EEPR zijn goedgekeurd maar 
nog niet zijn voltooid, mogen niet op de helling komen te staan.

Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – deel 2 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Elke regionale groep moet trachten 
een consensus te bereiken over de 
projecten die in zijn voorgestelde lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
worden opgenomen.

Or. en

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Bijlage 4 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bij gasopslag of (d) bij gasopslag of 
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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;

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

Met gasopslag of vloeibaar/gecomprimeerd aardgas kan meer dan één land worden bevoorraad, 
mits er interconnectie-infrastructuur voorhanden is.

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Bijlage 4 – 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 zijn voor apparatuur en 
installaties op om het even welk 
spanningsniveau ontworpen. Bij het 
project zijn projectpromotoren van ten 
minste drie[p1] 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.

Or. en

Motivering

De toepassing van 'smart grids' moet worden uitgebreid tot laagspanningsnetwerken, waar het 
meeste voordeel uit 'smart grids' kan worden gehaald en die het grootste aantal verbruikers en 
kleine elektriciteitscentrales verbinden. Door een sterke industriële integratie bevordert de 
betrokkenheid van spelers uit verschillende lidstaten de verwerving en uitwisseling van knowhow 
en technische deskundigheid, zodat de uitrol van 'smart grids' in Europa wordt bevorderd.

Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Bijlage 4 – punt 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) bij CCS-transport- en 
-opslaginfrastructuur is het project 
gesitueerd in een geografisch gebied dat 
daar behoefte aan heeft en vergroot het de 
capaciteit van de infrastructuur voor 
transport en/of opslag van kooldioxide, of 
het project omvat de creatie van een 
hub/afzetfaciliteit met het oog op de 
toekomstige overheveling van kooldioxide 
tussen ten minste twee lidstaten en er 
participeren niet-financiële 
projectpromotoren uit ten minste drie 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Voor de samenhang met artikel 4, lid 1. Doel is de uitwisseling van knowhow en competenties 
tussen Europese industriële marktdeelnemers in een nog onrijpe sector te bevorderen.

Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Bijlage 4 – punt 2 – letter a – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– evaluatie van het effect, voor het 
analysegebied als gedefinieerd in punt 10 
van bijlage V, in termen van de 
opwekkings- en transmissiekosten voor 
het gehele energiesysteem en de 
ontwikkeling van de 
groothandelsmarkttarieven ten gevolge 
van een project overeenkomstig 
verschillende planningsscenario's, in het 
bijzonder rekening houdend met de 
variatie die wordt teweeggebracht op de 
'merit order' (rangorde van in te zetten 
capaciteit).

Or. en

Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Bijlage 4 – punt 3 – letter b
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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 op het niveau 
van de Unie, met inbegrip van de 
vergemakkelijking van de toegang tot 
inheemse voorzieningsbronnen, rekening 
houdend met achtereenvolgens: de 
diversificatie van de bronnen, de 
diversificatie van de tegenpartijen, de 
diversificatie van de 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 105
Voorstel voor een verordening
Bijlage 4 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gasvoorzieningszekerheid wordt 
bepaald door berekening van de extra 
waarde van het project voor de korte- en 
langetermijnveerkracht van het systeem en 
voor de versterking van de resterende 
flexibiliteit van het systeem om het hoofd 
te bieden aan onderbrekingen van de 
voorziening in diverse scenario's, alsmede 
de extra capaciteit die dankzij het project 
wordt geboden wanneer wordt gekeken 
naar de infrastructuurnorm (de "N-1-
regel") op regionaal niveau 
overeenkomstig artikel 6, lid 3 van 
Verordening (EU) nr. 994/2010.

(c) de gasvoorzieningszekerheid wordt 
bepaald door berekening van de extra 
waarde van het project voor de korte- en 
langetermijnveerkracht van het gassysteem 
van de Unie en voor de versterking van de 
resterende flexibiliteit van het systeem om 
het hoofd te bieden aan onderbrekingen 
van de voorziening in diverse scenario's op 
het niveau van de Unie, alsmede de extra 
capaciteit die dankzij het project wordt 
geboden wanneer wordt gekeken naar de 
infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op 
regionaal niveau overeenkomstig artikel 6, 
lid 3 van Verordening (EU) nr. 994/2010.

Or. en

Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Bijlage 4 – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de (d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
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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.

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. De 
maatregel beoordeelt de kosten van de 
emissievermindering via het project in 
vergelijking met de kosten van het 
voorkomen van dezelfde hoeveelheid 
emissies door alternatieve investeringen 
in best practices.

Or. en

Motivering

Het criterium is niet gekwantificeerd en kan dus moeilijk worden gebruikt om projecten van 
gemeenschappelijk belang te identificeren.

Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – 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 
houdend met alle nieuwe projecten 
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;

(b) voor de gassector: scenario's voor de 
vraag, invoer, binnenlandse productie, 
beschikbaarheid en prijs van LNG,
brandstofprijzen (inclusief kolen, gas en 
olie), elektriciteitsprijzen, geografische 
ligging van gascentrales, ligging van 
opslagfaciliteiten, kooldioxidetarieven, de 
samenstelling van het transmissienetwerk 
en de ontwikkeling daarvan, rekening 
houdend met alle nieuwe projecten 
waarvoor een definitief investeringsbesluit 
genomen is en die zullen worden 
opgeleverd tegen eind van het jaar n+5;

Or. en

Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – punt 5
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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. Bij de kosten-
batenanalyse wordt rekening gehouden 
met de situatie van de lidstaten die 
financiële steun krijgen, om voor gelijkere 
marktomstandigheden te zorgen en de 
relatief hogere kapitaalkosten in 
aanmerking te nemen.

Or. en

Motivering

In lidstaten die financiële steun krijgen, is de vergoeding van energie-infrastructuurprojecten 
onderhevig aan een hoger risico. Bij de kosten-batenanalyse moet met relatief hogere 
kapitaalkosten en een concurrentienadeel rekening worden gehouden.

Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5– 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
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Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) duurzaamheid in termen van 
vermeden koolstofemissies;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de criteria van artikel 4, lid 2, onder a).

Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5– 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) Voor de gassector wordt bij de kosten-
batenanalyse minimaal rekening gehouden 
met de marktonderzoeken, het effect op de 
in bijlage IV omschreven indicatoren en
positieve externaliteiten zoals de volgende 
effecten:

Or. en

Motivering

De resultaten van 'open seasons' kunnen sterk schommelen naar gelang van contextfactoren en 
zijn niet altijd betrouwbare indicatoren voor het marktpotentieel.

Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – punt 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) veerkracht van het systeem, met 
inbegrip van bestandheid tegen rampen en 
klimaatomstandigheden, en 
systeemveiligheid, met name voor 
Europese kritische infrastructuur als 
omschreven in Richtlijn 2008/114/EG;

(b) veerkracht van het systeem, met 
inbegrip van bestandheid tegen rampen en 
klimaatomstandigheden, en 
systeemveiligheid die aan de N-1-
veiligheidscriteria voldoet, met name voor 
Europese kritische infrastructuur als 
omschreven in Richtlijn 2008/114/EG;

Or. en
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Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – punt 7 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) bijdrage tot een beter evenwicht 
tussen de verschillende leveringsbronnen 
en plaatsen van binnenkomst in het 
gasnetwerk van de Unie.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat alle plaatsen van binnenkomst worden geïdentificeerd en op evenwichtige 
wijze bijdragen aan de gasaanvoer in Europa. Als dat wordt bewerkstelligd, kan Europa 
situaties zoals overmatige afhankelijkheid van gas uit bepaalde landen voorkomen. Elke plaats 
van binnenkomst heeft haar eigen kenmerken en kan bijdragen aan de aanvoer van gas van 
verschillende bronnen en via verschillende routes. De bestaande infrastructuur moet worden 
gemaximaliseerd om het potentieel ervan volledig te benutten met lagere kosten voor de burger.

Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij slimme netwerken wordt in de 
kosten-batenanalyse rekening gehouden 
met de effecten op de in bijlage III
omschreven indicatoren.

(8) Bij slimme netwerken wordt in de 
kosten-batenanalyse rekening gehouden 
met de effecten op de in bijlage IV
omschreven indicatoren.

Or. en
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TOELICHTING

Huidige context

Duurzame, veilige en betaalbare energie is een van de grote uitdagingen waarmee alle 
Europeanen worden geconfronteerd, van maatschappelijk middenveld tot beleidsmakers, 
bedrijven en milieubeschermers. Desondanks is er slechts langzaam vooruitgang geboekt met het 
Europese energiebeleid, dat op Europees niveau weinig middelen krijgt toegewezen en pas 
onlangs aan belang heeft gewonnen in het Verdrag van Lissabon. Hoewel de Commissie op het 
vlak van concurrentievermogen, voorzieningszekerheid, duurzaamheid en koolstofvrije energie 
ambitieuze doelstellingen voor het energiebeleid heeft vastgesteld, worden we vandaag de dag 
nog steeds geconfronteerd met een onvoldoende geïntegreerde interne energiemarkt, een sterkt 
energie-isolement van bepaalde geografische gebieden, onvoldoende toegang tot gediversifieerde 
energiebronnen die bijdragen tot de energiezekerheid, en een gebrek aan voelbare voordelen 
voor consumenten en bedrijven qua prijzen en duurzaamheid. Dit totaalbeeld en de sterke 
onderlinge afhankelijkheid tussen de lidstaten vragen om een aanpak op Europees niveau. Er 
moet sneller, besluitvaardiger en eensgezinder worden opgetreden, en Europa moet een grotere 
rol krijgen in de coördinatie en integratie van de nationale inspanningen.

Beleidscontext

Het Europese energiebeleid omvat duidelijke streefcijfers voor 2020: een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een aandeel van 20% hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik en een verhoging van de energie-efficiëntie met 20%. De desbetreffende 
wetgeving omvat de richtlijn inzake de handel in broeikasgasemissierechten1, de richtlijn inzake 
hernieuwbare energie2, de richtlijn inzake de geologische opslag van kooldioxide3, de 
verordening inzake de veiligstelling van de gaslevering4, het derde energiepakket5 en de energie-
efficiëntierichtlijn, waarover momenteel door het Parlement en de Raad wordt onderhandeld. Het 
derde energiepakket vormde een belangrijke eerste stap in de richting van een meer geïntegreerd 
Europees energiesysteem. Ook het recente initiatiefverslag over energie-infrastructuurprioriteiten 
voor 2020 en daarna (2011/2034(INI))6 was een inspiratiebron voor een allesomvattend voorstel 
voor het beleid inzake energienetwerken.

Hinderpalen voor een grensoverschrijdende energiemarkt

Hoewel er onlangs enige vooruitgang is geboekt, zijn er nog steeds grote hinderpalen voor een 
concurrerende markt: de elektriciteitsnetwerken in Midden-Europa vertonen grote hiaten. 
Hoewel de Raad de lidstaten een interconnectie van 10% van de geïnstalleerde 
elektriciteitsproductiecapaciteit als streefcijfer tegen 2005 had opgelegd, hadden negen lidstaten 
dit percentage in 2010 nog steeds niet gehaald. De transmissie van elektriciteit is slechts met half 
zoveel toegenomen als in de vorige tien jaar. De verschillen tussen de gemiddelde gasprijzen zijn 
aanzienlijk toegenomen. Alleen al over het tweede energiepakket liepen er begin 2011 ruim 60 
inbreukprocedures. De termijn voor de omzetting van het derde energiepakket is op 3 maart 2011 
afgelopen en de Commissie heeft zeer onlangs acht met redenen omklede adviezen uitgebracht 
                                               
1 Richtlijn 2009/29/EG.
2 Richtlijn 2009/28/EG.
3 Richtlijn 2009/31/EG.
4 Verordening (EU) nr. 994/2010.
5 De Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG en de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) 
nr. 715/2009.
6 Rapporteur: Francico Sosa Wagner.
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waarin zij acht lidstaten met klem vraagt aan hun omzettingsverplichtingen te voldoen.

Hinderpalen voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende energie-infrastructuur

Het nieuwe energiebeleid brengt een grote behoefte aan nieuwe infrastructuur met zich. Alleen al 
in energie-infrastructuur van grensoverschrijdend belang moet tegen 2020 naar schatting 20 
miljard euro worden geïnvesteerd. Vaak raken projecten echter geblokkeerd en worden 
investeerders ontmoedigd door bijzonder lange nationale vergunningverleningsprocedures (die 
gemiddeld twaalf jaar duren) in een context van sterkere tegenkanting van het publiek en 
vertragingen. Ook het gebrek aan adequate financieringsinstrumenten in een diepe financiële 
crisis staat investeringen in de weg.

Kwesties in het voorstel voor een verordening betreffende energie-infrastructuur

De nieuwe verordening is een positief en belangrijk initiatief omdat zij beoogt de voltooiing van 
de interne energiemarkt te bespoedigen en de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid 
van de EU te helpen verwezenlijken. Door het aantrekken van grote investeringen kan zij de 
economische groei en de werkgelegenheid in de EU weer helpen aanzwengelen.
Het voorstel beoogt de energienetwerken te moderniseren en met elkaar te verbinden. Wat 
elektriciteit betreft, wordt beoogd de marktintegratie, het concurrentievermogen en de 
systeemveiligheid te vergroten en hernieuwbare energiebronnen te integreren. 
Gedecentraliseerde en niet-aan/uitschakelbare elektriciteitsopwekking wordt aangepakt met 
slimme netwerken, verbindingen met opslagfaciliteiten en elektriciteitssnelwegen. Wat gas 
betreft, kan de voorzieningsveiligheid worden gewaarborgd door diversificatie van de 
gasaanvoerbronnen en -routes, opslag van vloeibaar aardgas (LNG) en 
tweerichtingspijpleidingen. Het voorstel voorziet ook in steun voor de aanvoer van ruwe aardolie 
in niet aan zee grenzende landen en de aanleg van pijpleidingen voor koolstofafvang en -opslag 
tussen productie- en opslagfaciliteiten.
In het voorstel worden negen prioritaire geografische corridors en drie prioritaire thematische 
gebieden omschreven, worden voorschriften vastgesteld om projecten van gemeenschappelijk 
belang te identificeren en wordt in elke lidstaat één autoriteit ("one-stop shop") aangewezen om 
toezicht te houden op het vergunningverleningsproces voor projecten van gemeenschappelijk 
belang en dit te bespoedigen. Er wordt een kosten-batenanalyse voorgesteld voor de 
rangschikking van de projecten van gemeenschappelijk belang en voor de kostenverdeling van 
de investeringen naar gelang van de grensoverschrijdende locatie waar de winsten worden 
opgestreken. Er komen stimulansen voor projecten met een hoger risico en 
subsidiabiliteitscriteria voor financiële steun van de Unie via de Financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen.

Deze ontwerpverordening kan op verscheidene punten worden verbeterd:

a) Het selectieproces voor projecten van gemeenschappelijk belang moet de 
europeanisering van de netwerken tot doel hebben
De indiening van voorstellen door transmissiesysteembeheerders en het onderzoek daarvan door 
de regionale groepen verloopt bottom-up. Het begrip projectpromotor is opnieuw gedefinieerd en 
de rapportage van de projectpromotoren aan de regionale groepen is verduidelijkt. In het beheer 
van de regionale groepen ontbreken bijzonderheden over het machtsevenwicht tussen de 
stakeholders, het besluitvormingsproces en geschillenbeslechting. Bij recente besprekingen in de 
Raad over het beheer van de regionale groepen is de nadruk op de belangen van de lidstaten 
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gelegd om de nationale "strategische belangen" te beschermen. Dit is een belangrijk pijnpunt bij 
de ontwikkeling van om het even welke Europese infrastructuur.
Bij de selectie van de projecten moet de bescherming van het Europees gemeenschappelijk
belang prevaleren boven afzonderlijke belangen. Projecten van gemeenschappelijk belang 
moeten worden geselecteerd in overeenstemming met het derde wetgevingspakket en het 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan van de EU, met een Europees top-down 
internemarktperspectief als aanvulling op de ingewortelde sterke bottom-up en nationale aanpak. 
Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators moet een belangrijke rol spelen 
en toezien op de coördinatie en de samenhang van de uitbreiding van het netwerk, economisch 
efficiënte investeringen en de bescherming van de consumentenbelangen. De selectie van de 
projecten en de samenvoeging tot clusters, eerst op regionaal en vervolgens op EU-niveau, 
rekening houdend met verscheidene criteria en een kosten-batenanalyse, zal tijdens het 
selectieproces voor meer objectiviteit en consensus helpen zorgen.

b) Het voorstel moet voorzien in doeltreffende instrumenten voor de aanleg van 
infrastructuur
De ontwikkeling en aanleg van grensoverschrijdende energienetwerkinfrastructuur is historisch 
gezien op tal van hindernissen gestuit. Gezien het delicate evenwicht tussen subsidiariteit en 
Europees gemeenschappelijk belang zal dit naar verwachting ook in de toekomst nog het geval 
zijn.

In het voorstel wordt geprobeerd een lijn te trekken in dit proces. Een beschrijving van de 
prioritaire corridors moet de verwachte bijdrage van de verschillende regio's aan de 
verwezenlijking van de energiedoelstellingen verduidelijken. Besluitvorming bij consensus in de 
regionale groepen moet eenzijdige blokkeringen voorkomen. Een efficiëntere 
vergunningverlening, een termijn van uiterlijk drie jaar en een verplichte one-stop shop waar de 
nationale instanties vergunningen voor projecten verlenen, zijn essentiële instrumenten voor de 
procedure. Voorts kan een deel van de problemen worden opgelost door de verlening van 
bijzondere bevoegdheden aan Europese coördinatoren, die in het licht van al dan niet succesvolle 
projecten in het verleden toezicht zullen houden op projecten waarvan de uitvoering moeilijk 
verloopt. Wanneer projectpromotoren er door overmacht niet in slagen een project binnen de 
geplande termijn uit te voeren en het project grote vertraging oploopt, kunnen er ook duidelijke 
tijdslimieten en procedures worden opgelegd zodat nieuwe projectpromotoren kunnen instappen 
of het project kunnen overnemen.
We hebben doeltreffende instrumenten nodig om de toename van de geografische asymmetrie en 
isolatie te verhelpen en de territoriale cohesie in de Unie te garanderen. Om de doeltreffendheid 
van de voorgeschreven maatregelen te waarborgen en de hindernissen te overwinnen, moeten er 
instrumenten komen om de stakeholders achter gemeenschappelijke cohesiedoelstellingen te 
krijgen en kunstmatige barrières voor grensoverschrijdende netwerken te verminderen.

c) Het voorstel moet de samenwerking en coördinatie tussen netwerkbeheerders verder 
bevorderen om de verwachte voordelen op te leveren
De verschillende lidstaten hebben in een verschillend tempo vooruitgang geboekt met de 
verwezenlijking van de Europese beleidsdoelstellingen met betrekking tot meer interconnectie en 
productie van hernieuwbare energie. EU-steun verlenen aan de lidstaten die weinig hebben 
gedaan om vooruitgang te boeken, houdt "moral hazard" in, aangezien de achterblijvers er ten 
opzichte van de voorlopers voordeel bij zouden hebben te wachten tot er stimulansen voor 
investeringen worden gegeven. Als meerdere beheerders (3 en meer) aan de tenuitvoerlegging 
van door Europa gefinancierde projecten mochten meedoen, zou de broodnodige samenwerking 
tussen transmissiesysteembeheerders in de hand worden gewerkt, zou de verworven knowhow 
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beter worden benut, zou het vertrouwen tussen de marktdeelnemers worden versterkt en zou de 
marktintegratie worden bevorderd.
Om het gebruik en de exploitatie van de energienetwerken door de transmissiesysteembeheerders 
te optimaliseren, is er behoefte aan samenwerking en beter systeembeheer. Door de toenemende 
technische complexiteit van de nieuwe energiemix, die het gevolg is van de bijdrage van 
hernieuwbare bronnen, is het risico van gebrekkige coördinatie en zelfs stroomonderbrekingen 
binnen meervoudig afhankelijke netwerken toegenomen. De verzameling en monitoring van 
informatie over real time grensoverschrijdende uitwisselingen kan een belangrijk instrument 
worden voor de veilige en efficiënte exploitatie van energienetwerkinfrastructuur en voor de 
toekomstige planning daarvan. Vanuit het oogpunt van de consument is ook de optimalisering 
van het gebruik van de infrastructuur is van groot belang. Het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas moeten bij de Commissie voorstellen indienen voor de opzet en de uitvoering 
van de nodige real time operationele coördinatie van de Europese energie-infrastructuur.

d) Meer investeringen
Het stimuleren van particuliere investeringen is een essentiële factor. Het voorstel voorziet in een 
mechanisme voor grensoverschrijdende kostenverdeling volgens de voordelen die de betrokken 
lidstaten genieten. Voor de nationale regelgevende instanties is een rol weggelegd bij het 
vaststellen van investeringsstimulansen die in verhouding staan tot de risico's die de 
projectpromotoren lopen. Duidelijkere Europese richtsnoeren of de benchmarking van best 
practices in Europa kunnen nodig zijn om meer investeringen aan te trekken.
Gebrek aan commerciële levensvatbaarheid blijft een belangrijk criterium om in aanmerking te 
komen voor financiële steun van de EU. Dit is essentieel om marktverstoring te voorkomen en 
overheidssteun te beperken tot projecten die positieve externaliteiten hebben maar die anders niet 
door de markt zouden worden gerealiseerd. Een sterke band met de financieringsinstrumenten 
van de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, die particuliere financiering voor 
projecten van gemeenschappelijk belang moeten aantrekken, zal een essentieel instrument zijn, 
terwijl de Structuurfondsen subsidies zullen verlenen voor slimme energiedistributienetwerken 
van lokaal of regionaal belang. De twee financieringsbronnen vullen elkaar daarbij aan. Om 
toegang te krijgen tot de financieringsinstrumenten van de EU in het kader van de 
Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen moeten de lidstaten wel de regels van de 
Europese energiemarkt naleven.


