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Amendement 27
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In haar prioriteiten voor energie-
infrastructuur dient de Commissie 
rekening te houden met het speciale geval 
van eilandenergiesystemen.

Or. pt

Amendement 28
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een evaluatie van het huidige TEN-E-
kader heeft duidelijk aangetoond dat dit 
beleid, hoewel het een positieve bijdrage 
levert tot de geselecteerde projecten door 
deze een grotere politieke zichtbaarheid te 
geven, onvoldoende visie, focus en 
flexibiliteit heeft om de leemten op het 
gebied van de infrastructuur te vullen.

(5) Een evaluatie van het huidige TEN-E-
kader heeft duidelijk aangetoond dat dit 
beleid, hoewel het een positieve bijdrage 
levert tot de geselecteerde projecten door 
deze een grotere politieke zichtbaarheid te 
geven, onvoldoende visie, focus en 
flexibiliteit heeft om de leemten op het 
gebied van de infrastructuur te vullen en 
dat de Europese Unie verre van klaar is 
om de toekomstige uitdagingen op dit 
gebied het hoofd te bieden..

Or. ro

Amendement 29
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het huidige economische klimaat 
onderstreept de noodzaak van een 
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geïntegreerde aanpak voor 
energieaangelegenheden, die rekening 
houdt met hun economische, 
maatschappelijke en milieuaspecten. Het 
is van essentieel belang om aandacht te 
schenken aan de voordelige en nadelige 
nevenwerkingen tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden die nodig zijn om ervoor 
te zorgen dat alle Europese burgers op de 
middellange en lange termijn toegang 
krijgen tot veilige, duurzame en 
betaalbare energie.

Or. pt

Amendement 30
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande en de ontwikkeling van 
nieuwe energie-infrastructuur is van 
essentieel belang om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te 
verwezenlijken, meer bepaald voltooiing 
van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20% en toename van de energie-efficiëntie 
met 20% tegen 2020. Bovendien moet de 
Unie ervoor zorgen dat haar infrastructuur 
klaar is voor een koolstofarmer
energiesysteem op de langere termijn, 
namelijk tegen 2050.

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande en de ontwikkeling van 
nieuwe energie-infrastructuur is van 
essentieel belang om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te 
verwezenlijken, meer bepaald voltooiing 
van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20% en toename van de energie-efficiëntie 
met 20% tegen 2020. Bovendien moet de 
Unie ervoor zorgen dat haar infrastructuur 
klaar is voor een vrijwel volledig 
koolstofvrij energiesysteem op de langere 
termijn, namelijk tegen 2050 en heeft zij 
de doelstelling om het 
biodiversiteitsverlies tegen 2020 te stoppen 
en om te keren.

Or. en
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Amendement 31
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande en de ontwikkeling van 
nieuwe energie-infrastructuur is van 
essentieel belang om de energie- en 
klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te 
verwezenlijken, meer bepaald voltooiing 
van de interne energiemarkt, waarborgen 
van de energievoorzieningszekerheid, met 
name inzake gas en olie, vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20% en toename van de energie-efficiëntie 
met 20% tegen 2020. Bovendien moet de 
Unie ervoor zorgen dat haar infrastructuur 
klaar is voor een koolstofarmer 
energiesysteem op de langere termijn, 
namelijk tegen 2050.

(6) Een versnelling van de modernisering 
van bestaande energie-infrastructuur, 
waarbij in uitvoering zijnde 
werkzaamheden worden voltooid en de 
ontwikkeling van nieuwe energie-
infrastructuur is van essentieel belang om 
de energie- en klimaatdoelstellingen van 
het EU-beleid te verwezenlijken, meer 
bepaald voltooiing van de interne 
energiemarkt, waarborgen van de 
energievoorzieningszekerheid, met name 
inzake gas en olie, vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen met 20%, 
toename van het aandeel van hernieuwbare 
energie in het eindenergieverbruik met 
20% en toename van de energie-efficiëntie 
met 20% tegen 2020. Bovendien moet de 
Unie ervoor zorgen dat haar infrastructuur 
klaar is voor een koolstofarmer
energiesysteem op de langere termijn, 
namelijk tegen 2050.

Or. ro

Amendement 32
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De interne energiemarkt, als 
omschreven in Richtlijn 2009/72/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en Richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 

(7) De interne energiemarkt, als 
omschreven in Richtlijn 2009/72/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en Richtlijn 2009/73/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
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bestaat weliswaar, maar blijft versnipperd 
ten gevolge van ontoereikende 
interconnecties tussen de nationale 
energienetwerken. Geïntegreerde 
netwerken die zich over de hele Unie 
uitstrekken, zijn echter van levensbelang 
om een concurrerende en goed 
functionerende geïntegreerde markt te 
waarborgen die groei, werkgelegenheid en 
duurzame ontwikkeling bevordert.

bestaat weliswaar, maar blijft versnipperd 
ten gevolge van ontoereikende 
interconnecties tussen de nationale 
energienetwerken. Geïntegreerde 
netwerken die zich over de hele Unie 
uitstrekken en de uitrol van 
slimmenetwerkinfrastructuur waardoor 
grotere energie-efficiëntie en de integratie 
van verspreide hernieuwbare-
energiebronnen mogelijk worden, zijn 
echter van levensbelang om een 
concurrerende en goed functionerende 
geïntegreerde markt te waarborgen die 
hulpbronnenefficiënte groei, 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling bevordert.

Or. en

Amendement 33
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De energie-infrastructuur van de Unie 
moet worden gemoderniseerd teneinde 
door de mens veroorzaakte rampen, 
negatieve effecten van de 
klimaatverandering en bedreigingen voor 
de veiligheid, met name voor de Europese 
kritische infrastructuur als omschreven in 
Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 
december 2008 inzake de identificatie van 
Europese kritieke infrastructuren, de 
aanmerking van infrastructuren als 
Europese kritieke infrastructuren en de 
beoordeling van de noodzaak de 
bescherming van dergelijke infrastructuren 
te verbeteren, te voorkomen en er beter 
weerstand aan te kunnen bieden.

(8) De energie-infrastructuur van de Unie 
moet worden gemoderniseerd teneinde 
door de mens veroorzaakte rampen, 
negatieve effecten van de 
klimaatverandering en bedreigingen voor 
de veiligheid door een gedecentraliseerde 
architectuur die gericht is op de 
zelfvoorziening inzake energie van 
plaatselijke gebieden, met name voor de 
Europese kritische infrastructuur als 
omschreven in Richtlijn 2008/114/EG van 
de Raad van 8 december 2008 inzake de 
identificatie van Europese kritieke 
infrastructuren, de aanmerking van 
infrastructuren als Europese kritieke 
infrastructuren en de beoordeling van de 
noodzaak de bescherming van dergelijke 
infrastructuren te verbeteren, te voorkomen 
en er beter weerstand aan te kunnen 
bieden.

Or. en
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Amendement 34
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het feit dat de ultraperifere 
gebieden in grote mate afhankelijk zijn 
van ingevoerde fossiele brandstoffen legt 
hoge extra kosten op aan hun groei en 
economische ontwikkeling. Deze regio's 
hebben een rol te vervullen als natuurlijke 
laboratoria voor hernieuwbare energie en 
de elektriciteits- en aardgastransmissie, en 
dit moet worden gestimuleerd door 
projecten van gemeenschappelijk belang 
na te streven die gericht zijn op 
diversificatie van de regionale 
energievoorziening en verbetering van de 
duurzaamheid en energie-efficiëntie, wat 
een bijdrage levert tot het behalen van de 
in de Europa 2020-strategie vastgestelde 
streefcijfers.

Or. pt

Amendement 35
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de tijdige ontwikkeling en 
de interoperabiliteit van trans-Europese 
energienetwerken met het oog op de 
verwezenlijking van de in het Verdrag 
geformuleerde energiedoelstellingen van 
de Unie, namelijk een goede werking van 
de interne energiemarkt en continuïteit van 
de voorziening van de Unie, bevordering 
van energie-efficiëntie en -besparing en 
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare 

(13) Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de tijdige ontwikkeling en 
de interoperabiliteit van trans-Europese 
energienetwerken met het oog op de 
verwezenlijking van de in het Verdrag 
geformuleerde energiedoelstellingen van 
de Unie, namelijk een goede werking van 
de interne energiemarkt en continuïteit van 
de voorziening van de Unie, beperking van 
de afhankelijkheid van invoer, 
bevordering van energie-efficiëntie en 
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vormen van energie, alsook bevordering 
van de onderlinge koppeling van 
energienetwerken. Door deze 
doelstellingen na te streven, draagt dit 
voorstel bij tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei en brengt het baten voor 
de gehele Unie op het gebied van 
concurrentievermogen en economische, 
maatschappelijke en territoriale cohesie.

-besparing en ontwikkeling van nieuwe en 
hernieuwbare vormen van energie, alsook 
bevordering van de onderlinge koppeling 
van energienetwerken. Door deze 
doelstellingen na te streven, draagt dit 
voorstel bij tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei en brengt het baten voor 
de gehele Unie op het gebied van 
concurrentievermogen en economische, 
maatschappelijke en territoriale cohesie.

Or. ro

Amendement 36
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Met het oog op het behalen van de 
doelstellingen van het energiebeleid dient 
de verordening regelingen aan te 
moedigen voor raadpleging van de bij het 
proces betrokken regionale instanties in 
de relevante stadia van de 
vergunningverleningsprocedure.

Or. bg

Amendement 37
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten worden geïdentificeerd op 
basis van gemeenschappelijke, transparante 
en objectieve criteria met het oog op de 
bijdrage ervan tot de doelstellingen van het 
energiebeleid. Voor elektriciteit en gas 
moeten de voorgestelde projecten deel 
uitmaken van het laatste beschikbare 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan. In dit 

(15) De projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten worden geïdentificeerd op 
basis van gemeenschappelijke, transparante 
en objectieve criteria met het oog op de 
bijdrage ervan tot de doelstellingen van het 
energiebeleid. Voor elektriciteit en gas 
moeten de voorgestelde projecten deel 
uitmaken van het laatste beschikbare 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan. In dit 
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plan moet met name rekening worden 
gehouden met de conclusies van de 
Europese Raad van 4 februari inzake de 
noodzaak van integratie van de perifere 
energiemarkten.

plan moet met name rekening worden 
gehouden met de conclusies van de 
Europese Raad van 4 februari inzake de 
noodzaak van integratie van de perifere 
energiemarkten en dient de uitrol van 
slimmenetwerkinfrastructuur te worden 
vastgesteld..

Or. en

Amendement 38
Karima Delli

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 het 
prioritaire thematische gebied van de 
uitrol van slimme netwerken 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.

Or. en

Amendement 39
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten zo snel mogelijk ten uitvoer 
worden gelegd en daarbij moeten zij van 
nabij worden gemonitord en geëvalueerd 
en moet de administratieve belasting voor 
de projectpromotoren maximaal worden 
beperkt. De Commissie moet Europese 
coördinatoren aanwijzen voor projecten die 
specifieke moeilijkheden ondervinden.

(18) Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten zo snel mogelijk ten uitvoer 
worden gelegd en daarbij moeten zij van 
nabij worden gemonitord en geëvalueerd 
en moet de administratieve belasting voor 
de projectpromotoren, vooral voor kleine 
en middelgrote ondernemingen, maximaal 
worden beperkt. De Commissie moet 
Europese coördinatoren aanwijzen voor 
projecten die specifieke moeilijkheden 
ondervinden.

Or. de

Amendement 40
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten zo snel mogelijk ten uitvoer 
worden gelegd en daarbij moeten zij van 
nabij worden gemonitord en geëvalueerd 
en moet de administratieve belasting voor 
de projectpromotoren maximaal worden 
beperkt. De Commissie moet Europese 
coördinatoren aanwijzen voor projecten die 
specifieke moeilijkheden ondervinden.

(18) Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten zo snel mogelijk ten uitvoer 
worden gelegd en daarbij moeten zij van 
nabij worden gemonitord en geëvalueerd 
en moet de administratieve belasting voor 
de projectpromotoren maximaal worden 
beperkt. De Commissie moet Europese 
coördinatoren aanwijzen die bijstand 
verlenen aan projecten die specifieke 
moeilijkheden ondervinden en daardoor 
voorkomen dat ze in gevaar worden 
gebracht.

Or. ro

Amendement 41
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om een snelle administratieve 
behandeling te waarborgen, moeten 
projecten van gemeenschappelijk belang 
een "prioriteitsstatus" krijgen op nationaal 
niveau. Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten door de bevoegde instanties 
als projecten van openbaar belang worden 
beschouwd. Er moet vergunning worden 
verleend, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, aan projecten die een 
negatief effect hebben op het milieu 
wanneer is voldaan aan de voorwaarden 
van de Richtlijnen 92/43/EG en 
2000/60/EG.

(20) Om een snelle administratieve 
behandeling te waarborgen, moeten 
projecten van gemeenschappelijk belang 
een "prioriteitsstatus" krijgen op nationaal 
niveau. Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten door de bevoegde instanties 
als projecten van openbaar belang worden 
beschouwd. Er moet vergunning worden 
verleend, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, aan projecten die een 
negatief effect hebben op het milieu 
wanneer is voldaan aan de voorwaarden 
van de Richtlijnen 92/43/EG en 
2000/60/EG. Er bestaat een noodzaak om 
volgens een hiërarchie van belangrijkheid 
en in het belang van de kosteneffectiviteit 
vast te stellen waar infrastructuur zo 
beperkt mogelijk kan worden gehouden 
met behulp van beleidsmaatregelen op het 
vlak van energie-efficiëntie, waar 
bestaande nationale en 
grensoverschrijdende infrastructuur kan 
worden aangepast of gemoderniseerd en 
waar nieuwe infrastructuur nodig is en 
kan worden aangelegd naast de bestaande 
energie- of vervoersinfrastructuur. 

Or. en

Amendement 42
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oprichting van één bevoegde 
instantie op nationaal niveau die alle 
vergunningverleningprocedures bundelt of
coördineert ("one-stop shop") moet de 
complexiteit verminderen, de efficiëntie en 
transparantie vergroten en de 
samenwerking tussen de lidstaten 
versterken.

(21) De oprichting van één bevoegde 
instantie op nationaal niveau met een 
besluitvormingsorgaan waarin een 
manager moet zetelen die door de 
betrokken regionale instantie is 
afgevaardigd en dat alle 
vergunningverleningprocedures 
coördineert ("one-stop shop") moet de 
complexiteit verminderen, de efficiëntie en 
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transparantie vergroten en de 
samenwerking tussen de lidstaten 
versterken.

Or. it

Amendement 43
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oprichting van één bevoegde 
instantie op nationaal niveau die alle 
vergunningverleningprocedures bundelt of 
coördineert ("one-stop shop") moet de 
complexiteit verminderen, de efficiëntie en 
transparantie vergroten en de 
samenwerking tussen de lidstaten 
versterken.

(21) De oprichting van één bevoegde 
instantie op nationaal niveau die alle 
vergunningverleningprocedures bundelt of 
coördineert ("one-stop shop") moet de 
complexiteit verminderen, de efficiëntie en 
transparantie vergroten en de 
samenwerking tussen de lidstaten 
versterken door gezamenlijke 
werkgroepen te organiseren tussen deze 
bevoegde organen.

Or. ro

Amendement 44
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Wanneer de diverse trans-
Europese netwerken worden gepland, 
dient de voorkeur uit te gaan naar de 
integratie van vervoers-, communicatie-
en energienetwerken om een 
minimumniveau van betrokkenheid van 
de lokale autoriteiten te waarborgen en er 
tegelijkertijd, waar mogelijk, voor te 
zorgen dat bestaande en/of in onbruik 
geraakte routes opnieuw in gebruik 
worden genomen om de maatschappelijke, 
economische, financiële en milieueffecten 
tot een minimum te beperken en de lasten 
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voor de lokale autoriteiten zo laag 
mogelijk te houden.

Or. it

Amendement 45
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hoewel er duidelijke normen bestaan 
voor de inspraak van het publiek in de 
procedures voor besluitvorming op 
milieugebied, zijn er aanvullende 
maatregelen nodig om de hoogst mogelijke
normen voor transparantie en inspraak van 
het publiek te waarborgen bij alle relevante 
kwesties tijdens het 
vergunningverleningsproces voor projecten 
van gemeenschappelijk belang.

(22) Hoewel er duidelijke normen bestaan 
voor de inspraak van het publiek in de 
procedures voor besluitvorming op 
milieugebied, zijn er aanvullende 
maatregelen nodig om te waarborgen dat 
wordt voldaan aan minimale normen voor 
transparantie en inspraak van het publiek 
bij alle relevante kwesties tijdens het 
vergunningverleningsproces voor projecten 
van gemeenschappelijk belang.

Or. en

Amendement 46
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Energie-infrastructuur, vooral 
waar deze wordt gesteund en/of aangevuld 
door vervoersnetwerken, moet dusdanig 
worden gepland en voltooid dat geen 
konvooien van voertuigen of treinen olie 
vervoeren doorheen of in de nabijheid van 
woongebieden, om de veiligheid van de 
inwoners niet in gevaar te brengen.

Or. it

Amendement 47
Luís Paulo Alves
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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 
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.

(24) Investeren in trans-Europese 
energie-infrastructuur is bijzonder 
belangrijk in het licht van de mogelijke 
ontwikkeling en schepping van banen.
Gezien derhalve de urgentie van de 
ontwikkeling van de energie-infrastructuur 
moet een vereenvoudiging van de 
vergunningverleningsprocedures vergezeld 
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.

Or. pt

Amendement 48
Karima Delli

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 

(30) Projecten van gemeenschappelijk 
belang op het gebied van elektriciteit en
gas 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 49
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de tijdige uitvoering van projecten van 
gemeenschappelijk belang vergemakkelijkt 
door de vergunningverlening te versnellen 
en de inspraak van het publiek te 
verbeteren;

(b) de tijdige uitvoering van projecten van 
gemeenschappelijk belang vergemakkelijkt 
door de vergunningverlening te versnellen 
en minimumeisen voor de inspraak van het 
publiek vast te stellen;

Or. en

Amendement 50
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – 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 

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

Unie verbindt met één of meer derde 
landen;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om de infrastructuur voor het transport van kooldioxide uit de tekst van het 
voorstel te verwijderen. Indien dit amendement wordt aangenomen, dienen o.m. de artikelen 3, 4, 
12, 15 en bijlagen I, II en III dienovereenkomstig te worden aangepast.

Amendement 51
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 'project van gemeenschappelijk belang', 
een project dat vereist is om de in bijlage I 
genoemde prioritaire corridors en gebieden 
van de energie-infrastructuur ten uitvoer te 
leggen;

4. 'project van gemeenschappelijk belang', 
een project dat vereist is om de in bijlage I 
genoemde prioritaire corridors en gebieden 
van de energie-infrastructuur ten uitvoer te 
leggen en dat een stimulans betekent voor 
de groei en werkgelegenheid in de 
betrokken gebieden;

Or. fr

Amendement 52
Lena Kolarska-Bobińska

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Wordt verplaatst naar het einde van het artikel zodat het artikel het feitelijke tijdpad van de 
besluitvorming volgt.

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de identificatie van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
richt de Commissie een regionale groep 
(hierna de "groep") op als omschreven in 
bijlage III, onder punt 1, gebaseerd op elke 
prioritaire corridor of prioritair gebied en 
het desbetreffende geografische bereik als 
genoemd in bijlage I.

2. Met het oog op de identificatie van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
richt de Commissie een regionale groep 
(hierna de "groep") op als omschreven in 
bijlage III, onder punt 1, gebaseerd op elke 
prioritaire corridor of prioritair gebied en 
het desbetreffende geografische bereik als 
genoemd in bijlage I. Elke groep houdt 
zich bezig met haar eigen werklast op 
basis van eerder overeengekomen 
opdrachten.

Or. en

Amendement 54
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien reeds bestaande groepen of 
andere lichamen vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
hebben gewerkt aan de selectie van 
projecten van bijzonder belang voor de 
energiesystemen van de EU, dan dienen 
de in lid 2 bedoelde groepen ten volle 
rekening te houden met de reeds door 
deze groepen of lichamen uitgevoerde 
werkzaamheden. Wanneer reeds 
bestaande groepen of andere lichamen 
eerder een overeenkomst hebben bereikt 
over projecten of lijsten van projecten van 
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bijzonder belang voor de EU, dan moet de 
informatie over deze projecten of lijsten 
worden overgemaakt aan de in lid 2 
bedoelde groepen en zal deze informatie 
de grondslag vormen voor het PGB-
selectieproces.
De bepalingen van artikel 2, lid 5, onder 
(a) laten de rechten van een 
projectpromotor om bij de leden van de 
respectieve groep een aanvraag voor 
selectie als project van gemeenschappelijk 
belang in te dienen onverlet.

Or. en

Amendement 55
Lena Kolarska-Bobińska

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. 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. 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 voorlopige goedkeuring van de 
lidstaat of de lidstaten op het grondgebied 
waarvan het project betrekking heeft
voordat het wordt opgenomen in de 
definitief voorgestelde lijst die in 
overeenstemming met lid 4 wordt 
ingediend.

Or. en

Amendement 56
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een voorstel voor een 
project geen voorlopige goedkeuring 
krijgt van een van de lidstaten, geeft de 
lidstaat in kwestie de groep een 
schriftelijke toelichting bij haar bezwaar.
Nadat de projectpromotoren de 
gelegenheid hebben gekregen om het 
voorwerp van het bezwaar aan te pakken, 
kan de groep met eenparigheid van 
stemmen min één stem de opname van het 
project in de voorgestelde lijst goedkeuren 
met een aantekening van het bezwaar.

Or. en

Amendement 57
Lena Kolarska-Bobińska

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 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, brengt het 
Agentschap binnen een termijn van vier
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 volgens 
de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen uitgevoerde 
analyse.

Or. en
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Amendement 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Op basis van de door de groepen 
goedgekeurde regionale lijsten stelt de 
Commissie voor het geheel van de Unie 
een lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang vast. Deze lijst 
wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd 
en zo nodig aangepast. De eerste lijst 
wordt uiterlijk op 31 juli 2013 vastgesteld.

Or. en

(Zie amendement 1)

Motivering

Lid 1 wordt verplaatst omwille van de chronologische volgorde.

Amendement 59
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Na vaststelling van het in lid 1 bedoelde 
besluit van de Commissie worden de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
een integrerend onderdeel van de 
desbetreffende regionale 
investeringsplannen overeenkomstig 
artikel 12 van de Verordeningen (EG) 
nr. 714/2009 en nr. 715/2009 en van de 
desbetreffende nationale tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen 
overeenkomstig artikel 22 van de 
Richtlijnen 72/2009/EG en 73/2009/EG en 
andere nationale infrastructuur-
ontwikkelingsplannen naargelang passend. 
Aan bedoelde projecten wordt binnen elk 
van die plannen de hoogst mogelijke 

7. Na vaststelling van het besluit van de 
Commissie worden de projecten van 
gemeenschappelijk belang een integrerend 
onderdeel van de desbetreffende regionale 
investeringsplannen overeenkomstig 
artikel 12 van de Verordeningen (EG) 
nr. 714/2009 en nr. 715/2009 en van de 
desbetreffende nationale tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen 
overeenkomstig artikel 22 van de 
Richtlijnen 72/2009/EG en 73/2009/EG en 
andere nationale infrastructuur-
ontwikkelingsplannen naargelang passend. 
Aan bedoelde projecten wordt binnen elk 
van die plannen de hoogst mogelijke 
prioriteit toegekend.
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prioriteit toegekend.

Or. en

(Zie verplaatsing van lid 1 naar achter lid 6)

Amendement 60
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het project is levensvatbaar op 
economisch, maatschappelijk en 
milieugebied; en

(b) de potentiële voordelen van het project
beoordeeld volgens de respectieve 
specifieke criteria van lid 2 wegen 
zwaarder dan de kosten ervan; en

Or. en

Amendement 61
Nuno Teixeira

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 is één ultraperifeer 
gebied of 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.

Or. pt

Amendement 62
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c
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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, met uitzondering van 
geïsoleerde eilandenergiesystemen, 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.

Or. pt

Amendement 63
Karima Delli

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, 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, met 
uitzondering van projecten die vallen 
onder de in bijlage II, punt 1, onder (e) 
uiteengezette categorie;.

Or. en

Motivering

Slimmenetwerkinfrastructuur is ook van gemeenschappelijk belang als er slechts één lidstaat bij 
betrokken is. 

Amendement 64
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – inleidende formule
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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): het project draagt 
aanzienlijk bij tot duurzame ontwikkeling 
en minimaal één van de volgende 
specifieke criteria:

Or. en

Amendement 65
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Amendement 66
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– interoperabiliteit en veilige exploitatie 
van het systeem;

– zekerheid van de voorziening, onder 
meer door interoperabiliteit en veilige en 
betrouwbare exploitatie van het systeem;

Or. en

Amendement 67
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aansluiting van eenheden van de nieuwe 
generatie op het elektriciteitsnet, met 
inbegrip van hernieuwbare energie, zodat 
energieafvoer mogelijk wordt;

Or. en

Motivering

De EU ziet zich voor een grote uitdaging gesteld bij de vervanging van oude, ondoeltreffende en
niet-milieuvriendelijke krachtinstallaties, die bijvoorbeeld werken op fossiele brandstoffen. In de 
hele EU zullen zich nieuwe krachtcentrales ontwikkelen, ook in gebieden waar het 
elektriciteitsnet nog niet ontwikkeld is of gerenoveerd moet worden. De verordening dient 
daarom stimulansen in het leven te roepen voor investeringen in nieuwe krachtcentrales door de 
nodige ontwikkeling van het elektriciteitsnet te bevorderen en daardoor de aansluiting van 
nieuwe energie op het netwerk mogelijk te maken.

Amendement 68
Karima Delli

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, 
punt 2: het project draagt aanzienlijk bij tot 
minimaal één van de volgende specifieke 
criteria:

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

Or. en

Amendement 69
Lena Kolarska-Bobińska

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 door, onder 
meer, diversificatie van leveringsbronnen, 
tegenpartijen voor levering en 
leveringsroutes;
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Or. en

Amendement 70
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– energievoorzieningszekerheid door 
vermindering van de afhankelijkheid van 
één leverancier of route;

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

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk waarom de criteria voor voorzieningszekerheid in de oliesector verschillen 
van die in de gassector.

Amendement 72
Lena Kolarska-Bobińska

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 

4. Elke groep rangschikt projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
dezelfde prioritaire corridors of gebieden.



PE488.022v02-00 26/74 AM\901813NL.doc

NL

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 
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.

Elke groep bepaalt in haar eigen 
taakomschrijving een 
rangschikkingsmethode en het relatieve 
gewicht van de in de tweede alinea en in 
lid 2 bedoelde criteria; de rangschikking 
kan daardoor leiden tot een algemene 
projectgroepering.
In dit verband moet worden gekeken naar 
het volgende, terwijl tegelijkertijd wordt 
gegarandeerd dat de projecten met 
betrekking tot de perifere lidstaten gelijke 
kansen krijgen:
(a) de urgentie van elk voorgesteld project 
om te kunnen voldoen aan de EU-
energiebeleidsdoelstellingen van 
marktintegratie en mededinging, 
duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid;

(b) het aantal lidstaten dat de invloed van 
elk project ondergaat en

(c) de complementariteit van het project 
ten aanzien van andere voorgestelde 
projecten.
"Slimmenetwerkprojecten" die vallen 
binnen de categorie van bijlage II, onder 
punt 1(e), worden gerangschikt wanneer 
ze invloed hebben op dezelfde twee 
lidstaten en er 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.

Or. en

Amendement 73
Karima Delli

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 

4. Bij de rangschikking van projecten die 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van 
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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 
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.

eenzelfde prioriteit, moet ook worden 
gekeken naar de urgentie van elk 
voorgesteld project om te kunnen voldoen 
aan de energiebeleidsdoelstellingen van 
energiebesparing en –efficiëntie, het 
vergroten van het aandeel van 
hernieuwbare energie, marktintegratie en 
mededinging, duurzaamheid en 
energievoorzieningszekerheid en de 
complementariteit van het project ten 
aanzien van andere 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.

Or. en

Amendement 74
Lena Kolarska-Bobińska

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. 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. Deze maatregelen 
dienen te worden getroffen in nauwe 
samenwerking met de betrokken nationale 
regulerende instanties en 
transmissiesysteembeheerders.
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Or. en

Amendement 75
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
volgend op het jaar van selectie van een 
project van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig artikel 4, dienen de 
projectpromotoren, voor elk project dat 
valt binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1 en 2, een jaarverslag in bij het 
Agentschap of, wanneer het project valt 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, bij de respectieve groep. In dit 
verslag wordt nader ingegaan op:

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
volgend op het jaar van selectie van een 
project van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig artikel 4, dienen de 
projectpromotoren, voor elk project dat 
valt binnen de categorieën van bijlage II, 
onder punt 1 en 2, een jaarverslag in bij het 
Agentschap of, wanneer het project valt 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 3 en 4, bij de respectieve groep. Het 
verslag wordt ook ingediend bij de in 
artikel 9 bedoelde respectieve bevoegde 
instanties. In dit verslag wordt nader 
ingegaan op:

Or. en

Motivering

Deze informatie moet ook worden verstrekt aan de bevoegde instanties aangezien zij, en niet de 
groepen of het ACER, verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de 
vergunningverlening van deze projecten. 

Amendement 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van het Agentschap of de 
betrokken groep kan het verslag door een 
onafhankelijke externe deskundige 
worden opgesteld of beoordeeld voordat 
het wordt ingediend.

Or. en
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Amendement 77
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de jaarverslagen dient het Agentschap bij 
de groepen een geconsolideerd verslag in 
met betrekking tot de projecten van 
gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1 en 2, met een evaluatie van de 
geboekte vooruitgang en met, wanneer 
passend, voorstellen voor maatregelen om 
vertragingen goed te maken en problemen 
op te lossen. Overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 6, onder 8) en 9), van 
Verordening (EG) nr. 713/2009 heeft die 
evaluatie ook betrekking op de 
samenhangende uitvoering van de 
netwerkontwikkelingsplannen voor het 
geheel van de Unie met betrekking tot de 
in bijlage I genoemde prioritaire corridors 
en gebieden van de energie-infrastructuur.

4. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de jaarverslagen dient het Agentschap bij 
de groepen een geconsolideerd verslag in 
met betrekking tot de projecten van 
gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1 en 2, met een evaluatie van de 
geboekte vooruitgang en met, wanneer 
passend, voorstellen voor maatregelen om 
vertragingen goed te maken en problemen 
op te lossen. Deze maatregelen kunnen 
sancties omvatten voor onnodige, door 
projectpromotoren veroorzaakte 
vertragingen. Overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 6, onder 8) en 9), van 
Verordening (EG) nr. 713/2009 heeft die 
evaluatie ook betrekking op de 
samenhangende uitvoering van de 
netwerkontwikkelingsplannen voor het 
geheel van de Unie met betrekking tot de 
in bijlage I genoemde prioritaire corridors 
en gebieden van de energie-infrastructuur.

Or. en

Motivering

Het moet ook mogelijk zijn om promotoren te straffen voor de door hen veroorzaakte 
vertragingen.

Amendement 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van een project van gemeenschappelijk 
belang om andere dan dwingende redenen 
waarvoor de promotor niet 
verantwoordelijk is vertraging oploopt ten 
opzichte van het tenuitvoerleggingsplan:

Or. en

(Zie amendementen van de streepjes; over alle amendementen op dit lid dient en bloc te worden 
gestemd)

Motivering

Overgenomen uit het standpunt van de Raad. Dit amendement is nodig om de openbare 
aanbesteding te verduidelijken indien het project vertraging heeft opgelopen. De originele tekst 
stelt niet vast hoe de Commissie deze procedure ten uitvoer zou leggen; Bovendien is het de 
bevoegde instantie, niet de Commissie, die over de kennis en capaciteiten beschikt om een 
nieuwe promotor te vinden.

Amendement 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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) zorgen de nationale regulerende 
instanties ervoor dat de investering wordt 
uitgevoerd voorzover de in artikel 22, lid 
7, onder a), b) of c), van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG 
bedoelde maatregelen van toepassing zijn 
volgens de respectieve nationale 
wetgeving;

Or. en

(Zie amendement bij het inleidende gedeelte van dit lid; over alle amendementen op dit lid dient 
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en bloc te worden gestemd)

Amendement 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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) kiest de projectpromotor van dat 
project een derde partij om het project te 
financieren of uit te voeren indien de 
maatregelen van de nationale regulerende 
instanties volgens lid 6, onder a) 
ontoereikend zijn om ervoor te zorgen dat 
de investering wordt uitgevoerd of indien 
zij niet van toepassing zijn. De 
projectpromotor doet dit voordat de 
vertraging ten opzichte van de 
opleveringsdatum in het 
tenuitvoerleggingsplan meer dan twee 
jaar bedraagt.

Or. en

(Zie amendement bij het inleidende gedeelte van dit lid; over alle amendementen op dit lid dient 
en bloc te worden gestemd)

Amendement 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) zal de nationale regulerende 
instantie of de lidstaat, indien er geen 
derde partij gekozen wordt in 
overeenstemming met punt (b), binnen 
twee maanden een derde partij aanwijzen 
die het project zal financieren of 
uitvoeren en die door de projectpromotor 
moet worden aanvaard. 

Or. en
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(Zie amendement bij het inleidende gedeelte van dit lid; over alle amendementen op dit lid dient 
en bloc te worden gestemd)

Amendement 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) mag de in artikel 9 bedoelde 
bevoegde instantie een uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen bekendmaken, 
die open staat voor elke projectpromotor, 
teneinde het project overeenkomstig het 
overeengekomen tijdschema uit te voeren, 
indien de vertraging ten opzichte van de 
opleveringsdatum in het 
tenuitvoerleggingsplan meer dan twee 
jaar en twee maanden bedraagt. Voorrang 
wordt daarbij gegeven aan 
projectpromotoren en investeerders uit de 
lidstaat van de regionale groep waar het 
betrokken project ontwikkeld wordt. De 
nationale regulerende instanties mogen, 
met de goedkeuring van de Commissie en 
zo nodig, aanvullende stimulansen 
goedkeuren naast degene die krachtens 
artikel 14 zijn goedgekeurd als onderdeel 
van de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen. 

Or. en

(Zie amendement bij het inleidende gedeelte van dit lid; over alle amendementen op dit lid dient 
en bloc te worden gestemd)

Amendement 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) wanneer punten (c) of (d) 
worden toegepast, verstrekt de 
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systeembeheerder in wiens gebied de 
investering zich bevindt, de bij de 
tenuitvoerlegging betrokken beheerder(s) 
of investeerder(s) of derde partij alle 
informatie die nodig is om de investering 
te realiseren, verbindt hij de nieuwe activa 
aan het transmissienetwerk en doet hij 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

(Zie amendement bij het inleidende gedeelte van dit lid; over alle amendementen op dit lid dient 
en bloc te worden gestemd)

Amendement 84
Lena Kolarska-Bobińska

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 
lid 1, tweede zin, worden verwijderd van 
de lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang wanneer:

Een project van gemeenschappelijk belang 
kan overeenkomstig de procedure van 
artikel 3, lid 6 bis, tweede zin, worden 
verwijderd van de lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang wanneer:

Or. en

(Zie amendement [n+X],verplaatsing van het eerste lid van artikel 3)

Amendement 85
Lena Kolarska-Bobińska

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 

Schrappen
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energiesysteem geen positief resultaat 
oplevert voor het project;

Or. en

Amendement 86
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Opgenomen zijn in het tienjarig netwerkontwikkelingsplan mag geen voorwaarde zijn opdat een 
project van gemeenschappelijk belang wordt geacht. PGB's moeten worden geselecteerd op 
basis van de vraag of de projecten voldoen aan alle relevante criteria van deze verordening en 
ze moeten voldoende sociaal-economische voordelen opleveren in EU-breed perspectief. Ze 
mogen niet worden geselecteerd op basis van de vraag of ze deel uitmaken van een ENTSB-Es-
plan.

Amendement 87
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten die van de lijst voor de gehele 
Unie zijn verwijderd, verliezen alle rechten 
en verplichtingen die voor projecten van 
gemeenschappelijk belang voortvloeien uit 
deze verordening. Dit artikel laat elke 
financiering door de Unie die voor het 
project is uitbetaald vóór het besluit om het 
van de lijst te verwijderen, onverlet.

Projecten die van de lijst voor de gehele 
Unie zijn verwijderd, verliezen alle rechten 
en verplichtingen die voor projecten van 
gemeenschappelijk belang voortvloeien uit 
deze verordening. Dit artikel laat elke 
financiering door de Unie die voor het 
project is uitbetaald vóór het besluit om het 
van de lijst te verwijderen, onverlet, tenzij 
het besluit gebaseerd was op opzettelijke 
manipulatie in overeenstemming met punt 
(c).

Or. en
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Amendement 88
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen in het geval dat energie-
infrastructuurprojecten doorheen perifere 
en/of eilandgebieden, ook met het doel 
laatstgenoemde gebieden te bevoorraden, 
hun status als project van 
gemeenschappelijk belang kwijtraken, 
blijven de infrastructuurschakels tussen 
deze gebieden en het Europese netwerk 
toch gewaarborgd. 

Or. it

Amendement 89
Lena Kolarska-Bobińska

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, kan de 
Commissie, in overleg met de betrokken 
lidstaten, voor een periode van maximaal 
één jaar, twee keer hernieuwbaar, een 
Europese coördinator aanwijzen.

Or. en

Amendement 90
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het/de project(en) waarvoor hij als 
Europees coördinator is aangewezen, en de 
grensoverschrijdende dialoog tussen de 
projectpromotoren en de betrokken partijen 
bevorderen;

(a) het/de project(en) waarvoor hij als 
Europees coördinator is aangewezen, en de 
grensoverschrijdende dialoog tussen de 
projectpromotoren en de betrokken 
partijen, die uitdrukkelijk de regionale en 
lokale autoriteiten omvatten, bevorderen;

Or. de

Amendement 91
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het/de project(en) waarvoor hij als 
Europees coördinator is aangewezen, en de 
grensoverschrijdende dialoog tussen de 
projectpromotoren en de betrokken partijen 
bevorderen;

(a) het/de project(en) waarvoor hij als 
Europees coördinator is aangewezen, en de 
grensoverschrijdende dialoog tussen de 
projectpromotoren, de regionale en lokale 
autoriteiten, de autonome 
gemeenschappen en de betrokken partijen 
bevorderen;

Or. it

Amendement 92
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) projectpromotoren advies geven 
over de financiële constructie voor het 
project;

Or. en

Amendement 93
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
krijgen de status van grootst nationaal 
belang mogelijk en worden als zodanig 
behandeld in de vergunningverlenings-
procedures, waar en in de wijze waarop in 
een dergelijke behandeling is voorzien in 
de voor het desbetreffende type energie-
infrastructuur geldende nationale 
wetgeving.

1. Projecten van gemeenschappelijk belang 
krijgen de status van grootst nationaal 
belang mogelijk en worden als zodanig 
behandeld in de vergunningverlenings-
procedures, wat inhoudt dat het 
noodzakelijk is alle bureaucratische 
hinderpalen voor de snelle 
tenuitvoerlegging ervan uit de weg te 
ruimen, waar en in de wijze waarop in een 
dergelijke behandeling is voorzien in de 
voor het desbetreffende type energie-
infrastructuur geldende nationale 
wetgeving.

Or. pt

Amendement 94
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door de vaststelling van een lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor het geheel van de Unie worden het 
openbaar belang en de noodzaak van deze 
projecten binnen de betrokken lidstaten 
beklemtoond en worden dat belang en die 
noodzaak door alle betrokken partijen 
erkend.

2. Door de vaststelling van een lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor het geheel van de Unie worden het 
openbaar belang en de noodzaak van deze 
projecten binnen de betrokken lidstaten 
beklemtoond en worden dat belang en die 
noodzaak door alle betrokken partijen 
erkend, in het bijzonder door de regionale 
en lokale autoriteiten en de burgers die 
door de maatregelen worden getroffen.

Or. de

Amendement 95
Karima Delli

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

2. Door de vaststelling van een lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor het geheel van de Unie worden het
openbaar belang en de noodzaak van deze 
projecten binnen de betrokken lidstaten 
beklemtoond en worden dat belang en die 
noodzaak door alle betrokken partijen 
erkend.

2. Door de vaststelling van een lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor het geheel van de Unie wordt een
openbaar belang van deze projecten binnen 
de betrokken lidstaten beklemtoond en 
wordt dat belang door alle betrokken 
partijen erkend, met name door de 
regionale instanties..

Or. en

Amendement 96
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

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
en tenuitvoerlegging 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, en ziet zij toe op de 
toepassing daarvan.

Or. en

Amendement 97
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot in artikel 6, lid 4, van 
Richtlijn 92/43/EG en artikel 4, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 

Schrappen
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milieueffecten worden projecten van 
gemeenschappelijk belang beschouwd als 
zijnde van openbaar belang en kan 
worden geoordeeld dat zij, op voorwaarde 
dat aan alle in bovenstaande richtlijnen 
vervatte voorwaarden is voldaan, om 
"dwingende redenen van groot openbaar 
belang" moeten worden gerealiseerd.

Or. en

Motivering

Geschrapt omdat dit overbodig is.

Amendement 98
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het advies van de Commissie 
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EG vereist 
is, waken de Commissie en de in artikel 9 
bedoelde bevoegde instantie erover dat het 
besluit betreffende de "dwingende redenen 
van groot openbaar belang" inzake een 
project wordt genomen binnen de in lid 1, 
genoemde termijn.

Wanneer het advies van de Commissie 
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EG vereist 
is, trachten de Commissie en de in 
artikel 9 bedoelde bevoegde instantie 
erover te waken dat het besluit betreffende 
de "dwingende redenen van groot openbaar
belang" inzake een project wordt genomen 
binnen de in artikel 11, lid 1, genoemde 
termijn.

Or. en

Amendement 99
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geïntegreerde regeling: het door de 
bevoegde instantie vastgestelde 
raambesluit is het enige juridisch bindende 
besluit dat resulteert uit de wettelijk 
voorgeschreven 

(a) geïntegreerde regeling: het door de 
bevoegde instantie vastgestelde 
raambesluit is het enige juridisch bindende 
besluit dat resulteert uit de wettelijk 
voorgeschreven 
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vergunningverleningsprocedure. Wanneer 
ook andere autoriteiten bij de zaak 
betrokken zijn, kunnen zij overeenkomstig 
de nationale wetgeving hun advies 
uitbrengen als input voor de procedure, en 
met dit advies wordt rekening gehouden 
door de bevoegde instantie;

vergunningverleningsprocedure. Wanneer 
ook andere autoriteiten bij de zaak 
betrokken zijn, brengen zij 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
hun advies uit als input voor de procedure, 
en met dit advies wordt rekening gehouden 
door de bevoegde instantie;

Or. en

Amendement 100
Karima Delli

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 
van de Unie in acht worden genomen en 
rechtvaardigt haar besluit.

(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 een nieuwe analyse achteraf aan 
het licht brengt 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 en stelt het 
besluit en de rechtvaardiging ervan, met 
inbegrip van de relevante bewijsstukken, 
ter beschikking van het publiek.

Or. en
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Amendement 101
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 en dat dit beroep voorrang 
krijgt in de administratieve of 
rechtsstelsels..

Or. en

Amendement 102
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een termijn van drie maanden na 
de start van het 
vergunningverleningsproces 
overeenkomstig lid 1, onder (a), werkt de 
projectpromotor een ontwerp betreffende 
de inspraak van het publiek uit en dient dit 
in bij de bevoegde instantie. De bevoegde 
instantie verzoekt om wijziging van dit 
ontwerp voor inspraak van het publiek, of 
aanvaardt het binnen een termijn van één 
maand. Het ontwerp omvat minimaal de in 
punt 3 van bijlage VI gespecificeerde 
informatie.

3. Binnen een termijn van drie maanden na 
de start van het 
vergunningverleningsproces 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder (a), 
werkt de projectpromotor een ontwerp 
betreffende de inspraak van het publiek uit 
en dient dit in bij de bevoegde instantie. De 
bevoegde instantie verzoekt om wijziging 
van dit ontwerp voor inspraak van het 
publiek, of aanvaardt het binnen een 
termijn van één maand. Het ontwerp omvat 
minimaal de in punt 3 van bijlage VI 
gespecificeerde informatie. De 
projectpromotor stelt de bevoegde 
instantie op de hoogte van belangrijke 
veranderingen aan een goedgekeurd 
ontwerp en de bevoegde instantie mag 
wijzigingen aanvragen.
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Or. en

Amendement 103
Karima Delli

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, 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 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.

4. De projectpromotor of, wanneer zulks 
bij nationale wetgeving wordt 
voorgeschreven, de bevoegde instantie 
organiseert minimaal twee openbare 
raadplegingen voordat het aanvraagdossier 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder (a), 
wordt ingediend bij de bevoegde instantie. 
De eerste raadpleging moet plaatsvinden 
uiterlijk zes maanden na de procedure 
vóór het indienen van de aanvraag. In het 
kader van de openbare raadpleging worden 
de in bijlage VI, onder punt 2(a), bedoelde 
belanghebbenden over het project 
geïnformeerd en wordt de meest geschikte 
locatie of het meest geschikte traject 
bepaald, alsmede de verschillende 
technische alternatieven en 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.

Or. en

Amendement 104
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij projecten die waarschijnlijk 
aanzienlijke grensoverschrijdende effecten 
zullen hebben in één of meer aangrenzende 
lidstaten, waarbij artikel 7 van 
Richtlijn 85/337/EEG en het Espoo-
verdrag van toepassing zijn, wordt de 
relevante informatie beschikbaar gesteld
aan de bevoegde instantie van de 
aangrenzende lidstaten. De bevoegde 
instanties van de aangrenzende lidstaten 
geven aan of zij willen deelnemen aan de 
desbetreffende procedures van openbare 
raadpleging.

6. Bij projecten die waarschijnlijk 
aanzienlijke grensoverschrijdende effecten 
zullen hebben in één of meer aangrenzende 
lidstaten, waarbij artikel 7 van Richtlijn 
2001/42/EG, artikel 7 van 
Richtlijn 85/337/EEG of het Espoo-verdrag 
van toepassing zijn, wordt de relevante 
informatie beschikbaar gesteld aan de 
bevoegde instantie van de aangrenzende 
lidstaten. De bevoegde instanties van de 
aangrenzende lidstaten geven aan of zij 
willen deelnemen aan de desbetreffende 
procedures van openbare raadpleging.

Or. en

Amendement 105
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projectpromotoren publiceren deze 
informatie voorts via andere geschikte
publicatiekanalen die openbaar zijn voor 
het publiek.

Projectpromotoren publiceren deze 
informatie voorts via andere geschikte 
publicatiekanalen die openbaar zijn voor 
het publiek. Met inachtneming van de 
wetgeving van de betrokken lidstaat, gaat 
het hier om publicatie in de grootste, wat 
distributie betreft, kranten in de regio's en 
steden op de mogelijke routes van het 
project, in overeenstemming met bijlage 
VI, punt 4 (a).

Or. en

Amendement 106
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 107
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

belanghebbenden. 

Or. it

Amendement 108
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de waarschijnlijk bij de zaak betrokken 
autoriteiten, belanghebbenden en 
bevolking;

(b) de waarschijnlijk bij de zaak betrokken 
nationale en regionale autoriteiten, 
belanghebbenden en bevolking;

Or. pt

Amendement 109
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de waarschijnlijk bij de zaak betrokken 
autoriteiten, belanghebbenden en 
bevolking;

(b) de autoriteiten, belanghebbenden en 
bevolking die bij de zaak betrokken 
moeten worden;

Or. it

Amendement 110
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de waarschijnlijk bij de zaak betrokken 
autoriteiten, belanghebbenden en 

(b) de waarschijnlijk bij de zaak betrokken 
relevante regionale autoriteiten, 
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bevolking; belanghebbenden en bevolking;

Or. bg

Amendement 111
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de diverse fasen van de procedure en de 
duur daarvan;

(c) de diverse fasen van de procedure, de 
duur daarvan en de bijbehorende 
investering;

Or. pt

Amendement 112
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 113
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen een termijn van één maand na de 5. Binnen een termijn van één maand na de 
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ontvangst van het aanvraagdossier verzoekt
de bevoegde instantie wanneer nodig de 
projectpromotor om eventuele ontbrekende 
informatie - uitsluitend betreffende in de 
gedetailleerde schets van de aanvraag 
omschreven thema's - toe te zenden. 
Binnen een termijn van één maand na de 
ontvangst van het volledige 
aanvraagdossier aanvaardt de bevoegde 
instantie schriftelijk de aanvraag. 
Vervolgens mogen uitsluitend nog 
verzoeken om aanvullende informatie 
worden geformuleerd wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde instantie naar behoren wordt 
gemotiveerd.

ontvangst van het aanvraagdossier 
verzoeken de bevoegde instanties, ook op 
regionaal niveau, wanneer nodig de 
projectpromotor om eventuele ontbrekende 
informatie - die ook uitvoerige informatie 
kan betreffen over thema's die niet 
noodzakelijk in de gedetailleerde schets 
van de aanvraag zijn omschreven - toe te 
zenden. Binnen een termijn van één maand 
na de ontvangst van het volledige 
aanvraagdossier aanvaardt de bevoegde 
instantie schriftelijk de aanvraag. 
Vervolgens mogen uitsluitend nog 
verzoeken om aanvullende informatie 
worden geformuleerd wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde instantie naar behoren wordt 
gemotiveerd.

Or. it

Amendement 114
Giommaria Uggias

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)-(d) en punt 2, 
worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders(s) van de 
lidstaat/lidstaten waarvoor het project een 
netto positief effect heeft (rekening 
houdend met de negatieve 
langetermijneffecten van 
doorvoererfdienstbaarheden) en worden 
via de tarieven voor netwerktoegang 
betaald door de gebruikers.

Or. it

Amendement 115
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een effectbeoordeling van de 
investering in de afzonderlijke gebieden 
waarop het project betrekking heeft, met 
vermelding hoe de infrastructuur zal 
bijdragen tot hun concurrentievermogen. 

Or. pt

Amendement 116
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na goedkeuring van de eerste tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen op basis 
van de methodiek overeenkomstig artikel 
12, lid 7, omvat letter (a) een 
geactualiseerde versie van de resultaten 
van de kosten-batenanalyse van het 
ENTSB op basis van eventuele 
ontwikkelingen sinds de publicatie ervan. 
De promotor(en) kan/kunnen in zijn/hun 
opmerkingen bij de kosten-batenanalyse 
van het ENTSB resultaten of aanvullende 
gegevens opnemen die niet in de analyse 
van het ENTSB zijn vermeld.

Or. en

Amendement 117
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig deze verordening 
verleende stimulansen houden rekening 

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

met de specifieke aard van het opgelopen 
risico en omvatten onder meer:

Or. en

Amendement 118
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) regels om een extra return op het voor 
het project geïnvesteerde kapitaal te 
waarborgen; of

Schrappen

Or. it

Amendement 119
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) elke andere maatregel die noodzakelijk 
en passend wordt geacht.

Schrappen

Or. it

Amendement 120
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Tegen 31 juli 2013 maakt elke nationale 
regulerende instantie die een besluit heeft 
genomen over het verstrekken van 
aanvullende stimulansen haar 
methodologie bekend, alsook de criteria 
die zij gebruikt om investeringen in 
elektriciteits- en gastransmissieprojecten en 
de daarbij behorende grotere risico's te 
evalueren.
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Or. en

Amendement 121
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Het is niet logisch om oliepijpleidingen geen financiële steun te verlenen.

Amendement 123
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig artikel 13, 
lid 4, onder (a), blijkt duidelijk dat het 
project aanzienlijke positieve 
externaliteiten biedt, zoals 
energievoorzieningszekerheid, solidariteit 
of innovatie; en

(a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig artikel 13, 
lid 4, onder (a), blijkt duidelijk dat het 
project aanzienlijke positieve 
externaliteiten biedt, zoals milieuvoordelen 
en sociale voordelen, 
energievoorzieningszekerheid, solidariteit 
of innovatie; en

Or. en

Amendement 124
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. bg
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Amendement 125
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 126
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de manier waarop de regionale 
autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van 
de projecten betrokken zijn, met 
bijzondere aandacht voor hun actieve 
deelname in de stadia waarin 
investeringen worden gedaan in de 
betrokken gebieden. 

Or. pt

Amendement 127
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie over de huidige lijst met 
prioritaire projecten, het overzicht van de 
stadia in het besluitvormingsproces en de 
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datums en agenda's voor de 
bijeenkomsten van de regionale groepen, 
samen met de daaropvolgende publicatie 
van notulen en genomen beslissingen 
worden bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 128
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) algemene, op gezette tijden 
geactualiseerde informatie, inclusief 
geografische informatie (met inbegrip van 
GIS-afdrukken), kaarten en sociale en 
economische informatie over de 
betrokken gebieden (vooral in verband 
met de bevolking), in verband met elk 
project van gemeenschappelijk belang;

Or. it

Amendement 129
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de door de Unie toegewezen en 
uitbetaalde financiële middelen voor elk 
project van gemeenschappelijk belang; 

Or. pt

Amendement 130
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter c ter (nieuw)



PE488.022v02-00 54/74 AM\901813NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de manier waarop de regionale 
autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van 
de projecten betrokken zijn, met 
bijzondere aandacht voor hun actieve 
deelname in de stadia waarin 
investeringen worden gedaan in de 
betrokken gebieden; 

Or. pt

Amendement 131
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) ontwikkelingen in verband met 
reeds gedane investeringen en mogelijke 
hinderpalen voor projecten van 
gemeenschappelijk belang die kunnen 
voorkomen dat zij op normale wijze ten 
uitvoer worden gelegd binnen de met de 
bevoegde instanties overeengekomen 
termijnen.

Or. pt

Amendement 132
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – 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"): 
interconnecties tussen lidstaten van de 
regio onderling en met mediterrane derde 
landen of projecten ten uitvoer gelegd 
door de ultraperifere gebieden, met name 
met het oog op de integratie van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
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energiebronnen.

Or. pt

Amendement 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 134
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Onderlinge koppeling in de 
ultraperifere regio's (‘POSEI OR's –
ELEKTRICITEIT): verbeterde regionale 
duurzaamheid en energie-efficiëntie, met 
name door uit hernieuwbare 
energiebronnen afkomstige elektriciteit te 
integreren.
Betrokken lidstaten: alle lidstaten met 
ultraperifere gebieden.

Or. pt

Amendement 135
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Gascorridor van de ultraperifere 
regio's (‘POSEI OR's – GAS): 
infrastructuur die de transmissie van gas 
in de ultraperifere gebieden 
vergemakkelijkt, om de diversificatie van 
de gastoevoer te vergemakkelijken.
Betrokken lidstaten: alle lidstaten met 
ultraperifere gebieden.

Or. pt

Amendement 136
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 138
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. OPTIMALISERING VAN 
EILANDENERGIESYSTEMEN

Or. pt

Amendement 139
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Omkeerbare pompopslagsystemen 
gekoppeld aan de exploitatie van 
geothermische energie, met name in 
geïsoleerde eilandsystemen.

Or. pt

Amendement 140
Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – inleidende formule

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 

(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, regionale en lokale autoriteiten, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2009/72/EG en 
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(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.

artikel 12 van Verordening (EG) nr. 
714/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. de

Amendement 141
Giommaria Uggias

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – inleidende formule

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 (waaronder bij het project 
betrokken regio's en autonome 
gemeenschappen), nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders 
die hun verplichting in acht nemen om op 
regionaal niveau samen te werken 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
2009/72/EG en artikel 12 van Verordening 
(EG) nr. 714/2009 en projectpromotoren 
die betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit.

Or. it

Amendement 142
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 1 – inleidende formule

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 

(1) In het geval van elektriciteitsprojecten 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, onder punt 1, wordt elke groep 
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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.

samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, lokale en regionale 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, projectpromotoren en andere 
belanghebbenden, met inbegrip van 
producenten, distributienetbeheerders, 
leveranciers, milieu- en 
consumentenorganisaties die betrokken 
zijn bij elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten, alsmede van de Commissie, 
het Agentschap en het ENTSB voor 
elektriciteit.

Or. en

Amendement 143
Giommaria Uggias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) In het geval van gasprojecten die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1, wordt elke groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten
(waaronder bij het project betrokken 
regio's en autonome gemeenschappen), 
nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders die hun 
verplichting in acht nemen om op regionaal 
niveau samen te werken overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 en projectpromotoren die 
betrokken zijn bij elk van de in bijlage I 
genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

Or. it
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Amendement 144
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
Giommaria Uggias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 146
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Projectpromotoren en het 
Agentschap genieten weliswaar de andere 
rechten als lid van een groep, maar 
hebben geen stemrecht en mogen de 
definitieve goedkeuring van een 
voorgestelde lijst voor indiening 
overeenkomstig artikel 3, lid 4, uitsluitend 
bijwonen als waarnemer.

Or. en

Amendement 148
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

is voor de tenuitvoerlegging van de in 
bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, 
vertegenwoordigers uit van nationale 
administraties, regulerende instanties, 
projectpromotoren, 
milieubeschermingsorganisaties en 
transmissiesysteembeheerders van EU-
kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten, lidstaten van de Europese 
economische ruimte en de Europese 
Vrijhandelsassociatie, instellingen en
lichamen van de Energiegemeenschap, 
landen die vallen onder het Europese 
nabuurschapsbeleid en landen waarmee de 
Unie een specifieke samenwerking op 
energiegebied heeft opgezet.

Or. en

Amendement 149
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 
producenten, distributiesysteembeheerders, 
leveranciers en consumenten en 
organisaties voor de bescherming van het 
milieu. Wanneer dat nuttig is voor de 
verwezenlijking van zijn opdracht zet de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes 
op. De groep brengt het publiek 
regelmatig en volledig op de hoogte van 
de stand van zaken en de resultaten van 
haar beraadslagingen en organiseert een 
hoorzitting of raadpleging voordat zij 
haar in artikel 3, lid 4, bedoelde 
voorgestelde lijst indient.

Or. en

Amendement 150
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Elke groep raadpleegt de organisaties 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, onder meer 
producenten, distributiesysteembeheerders, 
leveranciers en consumenten en, voor de in
artikel 3, lid 2, bedoelde taken, 
organisaties voor de bescherming van het 
milieu. Wanneer dat nuttig is voor de 
verwezenlijking van zijn opdracht kan de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes 
opzetten.

Or. en

Motivering

Fout in de tekst.

Amendement 151
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Fout in de tekst.
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Amendement 152
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Opgenomen zijn in het tienjarig netwerkontwikkelingsplan mag geen voorwaarde zijn opdat een 
project van gemeenschappelijk belang wordt geacht. PGB's moeten worden geselecteerd op 
basis van de vraag of de projecten voldoen aan alle relevante criteria van deze verordening en 
ze moeten voldoende sociaal-economische voordelen opleveren in EU-breed perspectief. Ze 
mogen niet worden geselecteerd op basis van de vraag of ze deel uitmaken van een ENTSB-Es-
plan.

Amendement 153
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 154
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bij gastransmissie: het project betreft 
een investering in bidirectionele capaciteit 
of een wijziging van de capaciteit om gas 
te transporteren over de grenzen van de 
betrokken lidstaat heen met minimaal 10% 
ten opzichte van de situatie voorafgaand 
aan de uitvoering van het project;

(c) bij gastransmissie: het project betreft 
een investering in bidirectionele capaciteit 
of een wijziging van de capaciteit om gas 
te transporteren over de grenzen van de 
betrokken lidstaat heen met minimaal 10% 
ten opzichte van de situatie voorafgaand 
aan de uitvoering van het project, of een 
investering in een ultraperifeer gebied;

Or. pt

Amendement 155
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) bij gasopslag of 
vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het 
project heeft tot doel om op directe of 
indirecte wijze ten minste twee lidstaten of 
een ultraperifeer gebied 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;

Or. pt

Amendement 156
Nuno Teixeira

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

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

(e) bij slimme netwerken: het project is 
ontworpen voor apparatuur en installaties 
op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau ontworpen voor 
een spanning van minimaal 10kV. Bij het 
project zijn transmissie- en distributie-
systeembeheerders van ten minste twee 
lidstaten of een ultraperifeer gebied
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. pt

Amendement 157
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 158
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de duurzaamheid wordt gemeten 
door de milieueffecten van de 
elektriciteitsnetwerkinfrastructuur te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 159
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de duurzaamheid wordt gemeten als de 
bijdrage van een project aan de 

(d) de duurzaamheid wordt gemeten door 
de milieueffecten van de infrastructuur te 
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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.

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

Or. en

Amendement 161
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de duurzaamheid wordt beoordeeld 
op basis van de milieuprestaties en de 
doeltreffendheid van de transmissie en de 
milieueffecten van de infrastructuur;

Or. en

Amendement 162
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 163
Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 164
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 165
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Fout in de tekst.

Amendement 166
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) toekomstige kosten van investeringen 
voor productie en transmissie over de 
technische levensloop van het project;

(c) toekomstige kosten van investeringen 
voor productie en transmissie over de 
technische levensloop van het project, 
waarbij ramingen van toekomstige kosten 
worden gebaseerd op streefcijfers van de 
Unie en op de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het traject naar een 
koolstofvrij energiestelsel;

Or. en

Amendement 167
Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) nettoverlies of - winst van 
ecosysteemdiensten.

Or. en

Amendement 168
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 170
Michael Theurer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 171
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 172
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de geplande maatregelen; (b) de geplande maatregelen, met inbegrip 
van de voorgestelde algemene plaatsen en 
data van de daarvoor bedoelde 
bijeenkomsten;

Or. en

Amendement 173
Lena Kolarska-Bobińska

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

(4 bis) De daarvoor bedoelde 
bijeenkomsten, vermeld in punt 4, letter 
(c), van deze bijlage, worden 
georganiseerd op een plaats en tijdstip 
waar(op) het grootste aantal 
belanghebbenden eraan kan deelnemen. 
De bevoegde autoriteit mag van de 
projectpromotoren eisen dat zij de 
deelname vergemakkelijken van 
belanghebbenden die anders niet zouden 
kunnen deelnemen omwille van financiële 
of andere redenen.

Or. en


