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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 inzake 
mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-
infrastructuur binnen de Europese Unie en houdende vervanging van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 617/2010 van de Raad
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0153),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0075/2013),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 mei 20131,

– na raadpleiging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

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.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om haar taken op energiegebied te 
kunnen vervullen, is het voor de 

(1) Een voorwaarde voor de ontwikkeling 
van het Europese energiebeleid is dat er 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Commissie essentieel dat zij een goed 
zicht heeft op de ontwikkeling van de 
investeringen in energie-infrastructuur in 
de Unie. De beschikbaarheid van geregelde 
en voortdurend geactualiseerde gegevens 
en informatie maakt het voor de 
Commissie mogelijk de nodige 
vergelijkingen en evaluaties te maken en 
maatregelen voor te stellen gebaseerd op 
de relevante gegevens en analyses, met 
name wat het toekomstige 
vraag/aanbodevenwicht betreft.

een algemeen beeld wordt verkregen van
de ontwikkeling van de investeringen in 
energie-infrastructuur in de Unie. De 
regelmatige beschikbaarheid van actuele 
gegevens en informatie moet het voor de 
Commissie mogelijk maken de nodige 
vergelijkingen en evaluaties te maken en 
relevante maatregelen voor te stellen op 
basis van de nodige gegevens en een 
adequate analyse, met name wat het 
toekomstige evenwicht tussen vraag en 
aanbod betreft. Maatregelen die op 
Unieniveau worden voorgesteld of 
genomen, dienen neutraal te zijn en 
mogen niet neerkomen op ingrepen in de 
werking van de markt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Te dien einde moeten de lidstaten aan 
de Commissie gegevens en informatie
toezenden over de op hun grondgebied 
geplande of in uitvoering zijnde 
investeringsprojecten met betrekking tot 
productie, opslag en vervoer van aardolie, 
aardgas, elektriciteit, met inbegrip van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 
biobrandstoffen en de afvang en opslag van 
kooldioxide, inclusief interconnecties met 
derde landen. Op de betrokken 
ondernemingen moet de verplichting rusten 
de lidstaten in kennis te stellen van 
dergelijke gegevens en informatie.

(9) Daartoe moeten de lidstaten aan de 
Commissie gegevens en informatie 
meedelen over de op hun grondgebied 
geplande of in uitvoering zijnde 
investeringsprojecten op het gebied van 
energie-infrastructuur met betrekking tot 
de productie, de opslag en het vervoer van 
aardolie, aardgas, elektriciteit, met inbegrip 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 
en biobrandstoffen en de afvangst en 
opslag van kooldioxide, en mede over de 
koppelverbindingen met derde landen. Op 
de betrokken ondernemingen moet de 
verplichting berusten aan de betrokken
lidstaten mededeling te doen van dergelijke 
gegevens en informatie. De lidstaten en de 
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Commissie moeten verplicht worden de 
vertrouwelijkheid van de door 
ondernemingen verstrekte gegevens te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Er moet extra nadruk worden gelegd op de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde onevenredige 
administratieve belasting te voorkomen en 
de kosten voor de lidstaten en 
ondernemingen, voornamelijk die uit het 
midden- en kleinbedrijf, te minimaliseren, 
moet deze verordening de mogelijkheid 
bieden de lidstaten en ondernemingen vrij 
te stellen van bedoelde 
rapporteringsverplichting wanneer de 
Commissie gelijkwaardige informatie 
ontvangt op grond van energiespecifieke, 
door instellingen van de Unie vastgestelde 
wetgeving die tot doel heeft concurrerende 
Europese energiemarkten tot stand te 
brengen en de duurzaamheid van het 
Europese energiesysteem en de 
continuïteit van de energievoorziening 
van de Unie te waarborgen. Dubbel werk 
met betrekking tot de 
rapporteringsverplichtingen als 
gespecificeerd in het derde pakket interne
markt voor elektriciteit en aardgas moet 
derhalve worden vermeden.

(11) Teneinde onevenredige 
administratieve belasting te voorkomen en 
de kosten voor de lidstaten en 
ondernemingen, voornamelijk die uit het 
midden- en kleinbedrijf, te minimaliseren, 
moet deze verordening de mogelijkheid 
bieden de lidstaten en ondernemingen vrij 
te stellen van bedoelde 
rapporteringsverplichting wanneer er al
gelijkwaardige informatie aan de 
Commissie is verstrekt door een lidstaat of 
een specifieke instantie die belast is met 
meerjarige investeringsplanning en 
rapportering over de gegevens en de 
informatie die moeten worden verstrekt 
overeenkomstig deze verordening met 
betrekking tot meerjaren-
netwerkontwikkelings- en 
investeringsplannen voor energie-
infrastructuur. De Commissie moet 
verduidelijken in welke gevallen deze 
vrijstelling wordt verleend om de 
rapporteringsverplichtingen voor 
personen en instanties die gehouden zijn 
aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
deze verordening en die verantwoordelijk 
zijn voor het beheer van het 
rapporteringssysteem in de lidstaten, ook 
daadwerkelijk te verlichten.



PE514.580v01-00 8/19 PR\940300NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het vermijden van dubbele rapportering en buitensporige administratieve rompslomp was 
een van de doelstellingen van het vorige voorstel. Dit probleem is nog niet voldoende 
opgelost, en om die reden moet in deze verordening de praktische benadering van de 
Commissie worden geformaliseerd die zij wil toepassen om de industrie en de lidstaten 
rechtszekerheid te verschaffen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader ingevoerd voor 
de mededeling aan de Commissie van 

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

gegevens en informatie over 
investeringsprojecten met betrekking tot 
energie-infrastructuur in de sectoren 
aardolie, aardgas, steenkool, elektriciteit, 
met inbegrip van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, en biobrandstoffen, 
alsook over investeringsprojecten met 
betrekking tot de afvang en opslag van de 
door deze sectoren geproduceerde 
kooldioxide.

Or. en

Motivering

Gegevens over steenkoolproductie en -winning moeten worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van deze verordening. De schaliegasontwikkelingen in de VS zijn van 
invloed op de gas- en steenkoolprijs in Europa dat zijn steenkoolindustrie nieuw leven 
inblaast Duitsland en Nederland gaan tussen 2012 en 2015 steenkoolcentrales bouwen met 
een capaciteit van 12,5 gigawatt. Een dergelijke infrastructurele ontwikkeling kan niet 
eenvoudigweg worden genegeerd.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is tevens van toepassing 
op Unie-ondernemingen die investeren in 
energie-infrastructuurprojecten in derde 
landen die rechtstreeks verbonden zijn 
met of een impact hebben op de 
energienetwerken van een of meerdere 
lidstaten.

Or. en

Motivering

De definitie van 'energie-netwerken' in de richtsnoeren voor trans-Europese netwerken heeft 
ook betrekking op netwerken die gelegen zijn in de Unie of die de Unie verbinden met een of 
meerdere derde landen. Het is tevens van belang dat investeringen in infrastructuur in derde
landen worden gemeld, die een impact hebben op de energienetwerken in een of meerdere 
lidstaten, en daarmee op de Europese energiemarkt.
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) nieuwe koppelverbindingen met 
energievervoerssystemen tussen de Unie 
en derde landen tot stand te brengen, of 
een energie-infrastructuur die een impact 
heeft op de energienetwerken van een of 
meerdere lidstaten.

Or. en

Motivering

Het is tevens van belang dat investeringen in infrastructuur in derde landen worden gemeld, 
die een impact hebben op de energienetwerken in een of meerdere lidstaten, en daarmee op 
de Europese energiemarkt.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op 
ondernemingen waarvoor de betrokken 
lidstaat besluit andere middelen te 
gebruiken om de Commissie in kennis te 
stellen van de in artikel 3 bedoelde 
gegevens of informatie.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
ondernemingen ten aanzien waarvan de 
betrokken lidstaat besluit andere middelen 
te gebruiken om de Commissie in kennis te 
brengen van de in artikel 3 bedoelde 
gegevens of informatie, mits de verstrekte 
gegevens of informatie vergelijkbaar en 
gelijkwaardig zijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten, hun gedelegeerde entiteiten of 
de in artikel 3, lid 2, onder b), bedoelde 
specifieke instanties kunnen aan hun 
mededelingen alle opmerkingen 
toevoegen die zij eventueel hebben, zoals 
opmerkingen inzake vertragingen of 
belemmeringen voor de uitvoering van 
investeringsprojecten.

Wanneer de lidstaten, hun gedelegeerde 
entiteiten of de in artikel 3, lid 2, onder b), 
bedoelde specifieke instanties beschikken 
over informatie over vertragingen en/of 
belemmeringen voor de uitvoering van 
investeringsprojecten, nemen die lidstaten 
die informatie op in de mede te delen 
gegevens als bedoeld in artikel 3.

Or. en

Motivering

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de bij deze verordening 
vastgestelde grenzen stelt de Commissie 
binnen een termijn van twee maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
de maatregelen vast die vereist zijn voor de 
tenuitvoerlegging ervan, meer bepaald 
inzake de vorm en andere technische 
details van de kennisgeving betreffende de 
in de artikelen 3 en 5 bedoelde gegevens en 
informatie. Tot dan blijft Verordening (EU, 
Euratom) nr. 833/2010 van de Commissie 
van 21 september 2010 betreffende de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 617/2010 van de Raad van 

Binnen de bij deze verordening 
vastgestelde grenzen stelt de Commissie 
binnen een termijn van twee maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
de maatregelen vast die vereist zijn voor de 
tenuitvoerlegging ervan, meer bepaald 
inzake de vorm en andere technische 
details van de mededeling betreffende de in 
de artikelen 3 en 5 bedoelde gegevens en 
informatie, inclusief de toepassing van de 
vrijstelling als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
en met name de bepalingen betreffende de 
timing en de inhoud van de mededeling en 
de entiteiten waarvoor de 
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toepassing. rapporteringsverplichtingen gelden. Tot 
dan blijft Verordening (EU, Euratom) 
nr. 833/2010 van de Commissie van 21 
september 2010 betreffende de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 617/2010 van de Raad van 
toepassing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de detectie van eventuele toekomstige 
tekorten inzake energievraag en -aanbod 
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die van belang zijn vanuit het perspectief 
van het energiebeleid van de Unie;

die van belang zijn vanuit het perspectief 
van het energiebeleid van de Unie, met 
speciale nadruk op mogelijke 
tekortkomingen en fouten in de productie-
en vervoersinfrastructuur;

Or. en

Motivering

De verzamelde gegevens en informatie moeten met name worden gebruikt om evt. 
tekortkomingen in de investeringsprojecten aan het licht te brengen die de tenuitvoerlegging 
van de interne energiemarktwetgeving zouden kunnen belemmeren.  De mededeling moet 
fungeren als instrument voor vroegtijdige waarschuwing over infrastructuurtekortkomingen, 
die een succesvolle uitvoering van het gemeenschappelijke energiebeleid van de EU in gevaar 
brengen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het bepalen van de investeringen 
die noodzakelijk zijn om de werking van 
de interne energiemarkt te verbeteren.

Or. en

Motivering

De verzamelde gegevens en informatie moeten met name worden gebruikt om evt. 
tekortkomingen in de investeringsprojecten aan het licht te brengen die de tenuitvoerlegging 
van de interne energiemarktwetgeving zouden kunnen belemmeren.  De mededeling moet 
fungeren als instrument voor vroegtijdige waarschuwing over infrastructuurtekortkomingen, 
die een succesvolle uitvoering van het gemeenschappelijke energiebeleid van de EU in gevaar 
brengen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het toezicht op Unie-investeringen 
in derde landen die een impact hebben op 
de energiemarkt van de Unie en op de 
continuïteit van haar energievoorziening.

Or. en

Motivering

Het is tevens van belang dat investeringen in infrastructuur in derde landen worden gemeld, 
die een impact hebben op de energienetwerken in een of meerdere lidstaten, en daarmee op 
de Europese energiemarkt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de analyses 
bespreken met de betrokken partijen, zoals 
het ENTSO-E, het ENTSO-G, de Groep 
Coördinatie gas en de Groep 
Olievoorziening.

3. De Commissie kan de analyses 
bespreken met de betrokken partijen, zoals 
het ENTSO-E, het ENTSO-G, de Groep 
Coördinatie gas en de Groep 
Olievoorziening. Zij zendt de analyses in 
kwestie toe aan het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en publiceert ze.

Or. en

Motivering

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2.1 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gaspijpleidingen en projecten van 
gemeenschappelijk belang zoals 
aangegeven in de richtsnoeren opgesteld 
overeenkomstig artikel 171 VWEU.

– pijpleidingen die essentiële 
verbindingselementen vormen in 
nationale of internationale 
interconnectienetwerken en pijpleidingen 
en projecten van gemeenschappelijk 
belang, geselecteerd overeenkomstig de 
richtsnoeren die zijn opgesteld krachtens 
artikel 171 VWEU.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2.2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– terminals die bestemd zijn voor de invoer 
van vloeibaar aardgas, met een 
hervergassingscapaciteit van minimaal 1 
miljard m³ per jaar.

– terminals die bestemd zijn voor de invoer 
en uitvoer van vloeibaar en samengeperst 
aardgas, met een hervergassingscapaciteit 
van minimaal 1 miljard m³ per jaar.

Or. en

Motivering

Zowel invoer als uitvoer zouden onder de verordening moeten vallen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3.1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– windmolenparken met een capaciteit van 
minimaal 20 MW,

– windmolenparken met een capaciteit van 
minimaal 20 MW in het geval van 
windmolenparken op zee of 5 MW in het 
geval van windmolenparken aan land;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2 bis. Opslag
– opslaginstallaties voor elektriciteit

Or. en

Motivering

Bijvoorbeeld pompopslag van hydro-elektriciteit.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Steenkool
3 bis. 1 Winning en productie
–  winnings- en productie-installaties met 
een jaarlijkse output van ten minste een 
miljoen ton.

Or. en

Motivering

Gegevens over steenkoolproductie en -winning moeten worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van deze verordening. De schaliegasontwikkelingen in de VS zijn van 
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invloed op de gas- en steenkoolprijs in Europa dat zijn steenkoolindustrie nieuw leven 
inblaast Duitsland en Nederland gaan tussen 2012 en 2015 steenkoolcentrales bouwen met 
een capaciteit van 12,5 gigawatt. Een dergelijke infrastructurele ontwikkeling kan niet 
eenvoudigweg worden genegeerd.
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TOELICHTING

Na het arrest van het Europees Hof van Justitie waarbij Verordening (EU, Euratom) 
nr. 617/2010 van de Raad inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten 
met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie nietig werd verklaard, 
maar het effect ervan werd gehandhaafd totdat een nieuwe verordening is vastgesteld op basis 
van de juiste rechtsgrondslag, namelijk artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), dient de Commissie hierbij een voorstel voor een 
nieuwe verordening in bij het Europees Parlement en de Raad.

Het arrest van het Hof van 6 september 2012 volgde op de juridische actie van het Europees 
Parlement tegen de Raad in oktober 2010 waarbij het de rechtsgrondslag heeft betwist die 
werd gebruikt voor de vaststelling van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 en heeft 
gevorderd dat het Hof bedoelde verordening nietig verklaart (Zaak C-490/10). De Raad had 
artikel 337 VWEU en artikel 187 VEGA als rechtsgrondslag gekozen op grond van de 
overweging dat de verordening betrekking heeft op het verzamelen van algemene informatie.

In haar nieuwe voorstel stelt de Commissie een verordening voor met dezelfde inhoud en 
hetzelfde toepassingsgebied als de nietig verklaarde verordening. Er zijn enkele aanpassingen 
aangebracht, die uitsluitend noodzakelijk zijn in verband met de nieuwe 
wetgevingsprocedure. De rapporteur stelt tevens met tevredenheid vast dat vele 
amendementen die in 2010 door het Europees Parlement zijn goedgekeurd tijdens de 
raadplegingsprocedure in het nieuwe voorstel zijn verwerkt.

De verordening is identiek aan de nietig verklaarde verordening. De lidstaten moeten om de 
twee jaar aan de Commissie gegevens en informatie doorgeven over investeringsprojecten 
betreffende de productie, de opslag en het vervoer van olie, aardgas en elektriciteit.
De verordening bepaalt dat de lidstaten (of de entiteit waaraan zij deze taak delegeren) om de 
twee jaar gegevens en informatie verzamelen en doorgeven over bepaalde soorten 
investeringsprojecten betreffende de bouw, modernisering of buitengebruikstelling van 
productie-, transport- en opslagcapaciteiten (gespecificeerd in de bijlage bij de verordening). 
Daarbij gaat het om olie, aardgas, elektriciteit, biobrandstof alsmede kooldioxide afkomstig 
uit deze bronnen. De verordening verplicht de energiebedrijven ertoe de nodige gegevens aan 
hun eigen lidstaat te verstrekken.

Doel is ervoor te zorgen dat de Commissie nauwkeurig  en regelmatig op de hoogte wordt 
gehouden van de investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur van de EU, 
zodat zij haar taken op energiegebied kan uitoefenen. De Commissie maakt tweejaarlijks een 
sectoroverschrijdende analyse van de structurele ontwikkeling en vooruitzichten van het EU-
energiesysteem en eventueel andere specifieke analyses, als die nodig zijn. Dit moet het 
mogelijk maken potentiële leemten qua vraag en aanbod en hinderpalen voor investeringen op 
te sporen. Met deze verordening wordt beoogd de geraamde vraag en het beschikbare aanbod 
transparanter te maken.

De rapporteur steunt het voorstel volledig en is verheugd over de nieuwe rechtsgrondslag. Een 
dergelijk instrument is noodzakelijk en complementair aan de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen ('Connecting Europe Facility') om in kaart te brengen welke behoeften 
er bestaan aan investeringen in energie-infrastructuur om een interne energiemarkt tot stand te 
brengen.
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De rapporteur heeft toch nog een aantal voorstellen gedaan om specifieke aspecten te 
verduidelijken om dubbele rapportering te voorkomen, en als er al mededelingen over 
investeringen nodig zijn uit hoofde van andere EU-wetgeving, zullen de lidstaten worden 
vrijgesteld van de verplichting om dergelijke investeringen te melden.

De rapporteur dringt ook aan op aanscherping van de bepalingen over de vertrouwelijkheid 
van de informatie en gegevensbescherming. 

Voor het overige hebben de belangrijkste amendementen in het ontwerpverslag betrekking op:

 uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening zodat ook steenkool eronder 
valt omdat het een belangrijk bestanddeel is van de energiemix en een impact heeft op het 
energiebeleid van de EU;

 opneming van de melding van investeringen in infrastructuur in derde landen, die een 
impact hebben op de energienetwerken in een of meerdere lidstaten, en daarmee op de 
Europese energiemarkt;

 opneming van rapporteringsverplichtingen met betrekking tot de capaciteit van 
samengeperst aardgas, naast de invoer en uitvoer van vloeibaar aardgas, omdat de 
rapporteur van mening is dat dit in de toekomst van groot belang zal zijn voor de 
diversificatie van de gasvoorziening van de EU;

 verlaging van de drempel voor de rapportering over windkrachtinstallaties aan land, 
omdat decentrale energieproductie met kleinere eenheden een belangrijke rol kan gaan 
spelen in de energieproductie in de EU;

 uitbreiding van de rapporteringsverplichtingen met betrekking tot de capaciteit voor de 
opslag van elektriciteit.


