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BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie en beschouwt het als positief 
dat daarmee een algehele regeling in het leven wordt geroepen voor trans-Europese energie-
infrastructuurprojecten, inzonderheid wat betreft projecten van gemeenschappelijk belang. 
Uw rapporteur is met name zeer te spreken over de maatregelen tot stroomlijning en 
versnelling van het vergunningverleningsproces en is er voorstander van dat deze waar 
mogelijk ook worden toegepast voor de ontwikkeling van niet-grensoverschrijdende energie-
infrastructuurprojecten.

In het voorstel wordt vooral de nadruk gelegd op de regionale dimensie van de energie-
infrastructuur, met name gelet op de directe gevolgen daarvan voor de burgers, die vaak 
onvoldoende worden gecompenseerd door de verwachte positieve resultaten van de 
respectieve projecten in termen van continuïteit van de energievoorziening, duurzaamheid, of 
efficiëntie van de infrastructuur. Daarom moet ook de rol van de regionale overheden in de 
specifieke stadia van de vergunningverleningsprocedure worden onderkend, zodat degenen 
die er het meest bij betrokken zijn, de besluitvorming ook metterdaad kunnen beïnvloeden. 
Daarnaast moeten ook de relevante openbare raadplegingsprocedures op EU-niveau worden 
geharmoniseerd.

Ook moet het voorstel een billijk compromis vormen tussen enerzijds de 
kostenefficiëntiecriteria, die van cruciaal belang zijn voor de particuliere ondernemers die 
uiteindelijk de energie-infrastructuur moeten financieren, ontwikkelen en beheren, en 
anderzijds de voorwaarden voor verlening van financiële bijstand in het kader van de 
Connecting Europe-faciliteit. Met betrekking tot deze faciliteit worden er specifieke 
amendementen ingediend ter bepaling van de omstandigheden waaronder het algemeen 
belang en het belang van de consument aanvullende financiering billijken zonder afbreuk te 
doen aan het concurrentiebeginsel.

Daarnaast stelt uw rapporteur voor de regeling voor gasinfrastructuurprojecten in zoverre te 
verruimen dat zij kunnen voldoen aan alle voorwaarden om voor EU-steun in aanmerking te 
komen, een en ander met het oog op de technische consistentie en om het goede functioneren 
van de strategische gascorridors door heel Europa te faciliteren.

Naar de opvatting van uw rapporteur moeten bij de ontwikkeling van de trans-Europese 
energie-infrastructuur procedurele eenvoud en betrokkenheid van alle belanghebbenden als 
leidende beginselen vooropstaan.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

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 
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.

(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 
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. 
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, 
wordt in het voorstel gepleit voor overleg 
met de bij het proces betrokken regionale 
autoriteiten in het relevante stadium van 
de vergunningverleningsprocedure.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Daarnaast worden de lidstaten 
ertoe aangespoord de bepalingen van de 
vergunningverleningsprocedure voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
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waar nodig ook toe te passen op andere 
energie-infrastructuurprojecten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om ook voor andere projecten Europese optimale 
praktijken toe te passen teneinde de efficiëntie van de benodigde infrastructuur te verbeteren 
en om congestie en de invoering van een dualistisch stelsel te voorkomen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. "energie-infrastructuur", elke fysieke 
uitrusting die ontworpen is om de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
of gas, het transport van olie of 
kooldioxide, of de opslag van elektriciteit 
of gas mogelijk te maken, dan wel 
faciliteiten voor de ontvangst, opslag en 
hervergassing of decompressie van 
vloeibaar gemaakt aardgas (LNG), die 
gelegen zijn binnen de Unie of die de Unie
verbinden met één of meer derde landen;

Or. en

Motivering

De energie-infrastructuur voor gas omvat ook LNG-terminals; ter wille van de consistentie 
met de categorieën van bijlage II, artikel 1, moet de definitie dienovereenkomstig worden 
aangepast.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. "kosten-batenanalyse voor het 
gehele energiesysteem", een evaluatie die 
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op een geaggregeerde EU-brede schaal 
wordt uitgevoerd en als grondslag dient 
voor de selectie van projecten van
gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
Europees tienjarenplan voor 
netwerkontwikkeling (TYNDP), zoals 
omschreven in artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 715/2009.

Or. en

Motivering

De verordening verwijst naar diverse kosten-batenanalyses, evaluaties en beoordelingen. Er 
is daarom behoefte aan nadere verduidelijking en een definitie lijkt dan ook onontbeerlijk.  
Deze kosten-batenanalyse moet op geaggregeerde basis en niet per afzonderlijk project 
worden uitgevoerd.

Gasinfrastructuurprojecten zijn gebaseerd op vaste toezeggingen van hetzij marktpartijen op 
basis van een marktonderzoek, dan wel van nationale regelgevingsinstanties. Bij dergelijke 
projecten, die reeds op vaste toezeggingen berusten, zou de uitvoering van een kosten-
batenanalyse voor individuele projecten grotendeels dubbel werk zijn.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– integratie van geplande 
elektriciteitscentrales in het netwerk, met 
speciale nadruk op duurzame 
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energiebronnen;

Or. en

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8

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 bevoegde 
regionale autoriteiten die bij die projecten 
betrokken zijn.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – 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 
autoriteiten, belanghebbenden en 
bevolking, waarbij speciaal aandacht 
moet worden besteed aan de vraag welke 
bevoegde regionale autoriteiten moeten 
worden geraadpleegd;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Binnen een termijn van één maand na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zenden het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas het Agentschap en de 
Commissie hun methodologieën, inclusief 
inzake netwerk- en marktmodellering, toe 
voor een geharmoniseerde kosten-
batenanalyse voor het gehele 
energiesysteem van de Unie voor projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, onder 
punt 1(a)-(d) en punt 2. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen en strekken zich 
met name uit tot de raadpleging van de 
bevoegde regionale overheden, de andere 
infrastructuurexploitanten en de 
respectieve organisaties die hen 
vertegenwoordigen.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties ervoor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

1. Wanneer een projectpromotor zich 
blootstelt aan grotere risico's bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg of exploitatie 
of bij het onderhoud van een binnen de 
categorieën van bijlage II, onder punt 1 en 
2, vallend project van gemeenschappelijk 
belang, met uitzondering van projecten 
voor de pompopslag van elektriciteit, in 
vergelijking met de normale risico's van 
een infrastructuurproject en wanneer 
dergelijke risico's niet vallen onder een 
ontheffingsregeling overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009, zorgen de nationale 
regulerende instanties er, onder 
inachtneming van de geraamde 
toekomstige kosten voor 
energieverbruikers, voor dat bij de 
toepassing van artikel 37, lid 8, van 
Richtlijn 2009/72/EG, artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG, artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 en 
artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 passende stimulansen voor 
het desbetreffende project worden 
verleend.

Or. en
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Amendement 12

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.

d) elke andere maatregel die noodzakelijk 
en passend wordt geacht, inclusief 
beperking van het risico van hogere 
operationele kosten voor de uitvoering 
van energie-infrastructuurprojecten.

Or. en

Motivering

Om het investeringsproces voor particuliere ondernemers die zijn betrokken bij de 
ontwikkeling van energie-infrastructuurprojecten te vergemakkelijken, mag niet worden 
volstaan met de in artikel 14, lid 3, vermelde stimulansen, maar moeten deze ook voorzien in  
het risico dat de operationele kosten in de periode nadat de infrastructuurprojecten zijn 
voltooid hoger zullen uitvallen dan was geraamd.

Amendement 13

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 artikel 5, 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 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, leningen of 
kredietonderpand 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



PA\898140NL.doc 11/19 PE486.214v01-00

NL

Motivering

De eerste twee criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang als vermeld in artikel 
15, lid 2, zijn al complex genoeg voor het opmaken van een redelijk verantwoorde selectie. 
Daarom moet de vaststelling van een grensoverschrijdend kostentoewijzingsbesluit dan ook 
niet als een verplicht criterium worden gehanteerd.

Amendement 14

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 
energievoorzieningszekerheid, solidariteit, 
maatschappelijke effecten of innovatie; en

Or. en

Motivering

De eerste twee criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang als vermeld in artikel 
15, lid 2, zijn al complex genoeg voor het opmaken van een redelijk verantwoorde selectie. 
Daarom moet de vaststelling van een grensoverschrijdend kostentoewijzingsbesluit dan ook 
niet als een verplicht criterium worden gehanteerd.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De eerste twee criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang als vermeld in artikel 
15, lid 2, zijn al complex genoeg voor het opmaken van een redelijk verantwoorde selectie. 
Daarom moet de vaststelling van een grensoverschrijdend kostentoewijzingsbesluit dan ook 
niet als een verplicht criterium worden gehanteerd.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) met betrekking tot het project is een 
besluit betreffende de grensoverschrijdende 
kostentoewijzing overeenkomstig 
artikel 13 vastgesteld of, bij projecten 
waarvoor een ontheffing overeenkomstig 
artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG of 
artikel 17 van Verordening (EG) 
nr. 714/2009 is verleend, de bevoegde 
nationale regulerende instanties en het 
Agentschap hebben een advies uitgebracht 
over de commerciële levensvatbaarheid 
van het project.

c) met betrekking tot het project is 
eventueel een besluit betreffende de 
grensoverschrijdende kostentoewijzing 
overeenkomstig artikel 13 vastgesteld of, 
bij projecten waarvoor een ontheffing 
overeenkomstig artikel 36 van 
Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 714/2009 is 
verleend, de bevoegde nationale 
regulerende instanties en het Agentschap 
hebben een advies uitgebracht over de 
commerciële levensvatbaarheid van het 
project.

Or. en

Motivering

De eerste twee criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang als vermeld in artikel 
15, lid 2, zijn al complex genoeg voor het opmaken van een redelijk verantwoorde selectie. 
Daarom moet de vaststelling van een grensoverschrijdend kostentoewijzingsbesluit dan ook 
niet als een verplicht criterium worden gehanteerd.
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Amendement 17

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 
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 of het 
hoge operationele risico daarvan kunnen 
aantonen.

Or. en

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) links naar projectwebsites die door 
projectpromotoren zijn opgezet.

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Motivering

De definitie van bepaalde gascorridors moet worden geherformuleerd, zodat alle soorten 
infrastructuur (aangezien onder deze verordening ook ondergrondse opslagfaciliteiten en 
LNG-terminals ressorteren) eronder vallen en de benaming neutraal klinkt. Meer in het 
algemeen is het essentieel dat investeringen die nodig kunnen zijn voor grensoverschrijdende 
capaciteitsverbeteringen, bijvoorbeeld ter verhoging van de flexibiliteit van het systeem, niet 
van het toepassingsgebied worden uitgesloten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Bulgarije, 
Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, 

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

Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië.

Or. en

Motivering

De definitie van bepaalde gascorridors moet worden geherformuleerd, zodat alle soorten 
infrastructuur (aangezien onder deze verordening ook ondergrondse opslagfaciliteiten en 
LNG-terminals ressorteren) eronder vallen en de benaming neutraal klinkt. Meer in het 
algemeen is het essentieel dat investeringen die nodig kunnen zijn voor grensoverschrijdende 
capaciteitsverbeteringen, bijvoorbeeld ter verhoging van de flexibiliteit van het systeem, niet 
van het toepassingsgebied worden uitgesloten.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Motivering

De definitie van bepaalde gascorridors moet worden geherformuleerd, zodat alle soorten 
infrastructuur (aangezien onder deze verordening ook ondergrondse opslagfaciliteiten en 
LNG-terminals ressorteren) eronder vallen en de benaming neutraal klinkt. Meer in het 
algemeen is het essentieel dat investeringen die nodig kunnen zijn voor grensoverschrijdende 
capaciteitsverbeteringen, bijvoorbeeld ter verhoging van de flexibiliteit van het systeem, niet 
van het toepassingsgebied worden uitgesloten.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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, de 
bevoegde regionale autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten,
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) 
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genoemde prioriteiten, alsmede van de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor gas.

nr. 715/2009, alle betrokken 
infrastructuurexploitanten en de 
respectieve organisaties die hen 
vertegenwoordigen, 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

Motivering

Het verordeningsvoorstel moet ook recht doen aan de rol die LNG-terminals en ondergrondse 
opslag vervullen bij het verschaffen van de nodige flexibiliteit in de gasvoorziening voor de 
interne energiemarkt. Dat betekent dat exploitanten van gasopslag- en LNG-faciliteiten een 
officiële status moeten krijgen als belanghebbenden bij het PGB-selectieproces en bij het 
opmaken van de kosten-batenanalyse; deze infrastructuurexploitanten en de organisaties die 
hen vertegenwoordigen moeten derhalve ook een officiële status krijgen als belanghebbende 
bij de samenstelling van de groepen, en wel als vertegenwoordigers van de opslag- en LNG-
exploitanten die daarnaast ook als projectpromotor optreden.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie moeten ook LNG-terminals hiervan onderdeel uitmaken, 
aangezien deze ook zijn vermeld in punt 2 van bijlage II.

Amendement 26

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 

(a) De bij een project van 
gemeenschappelijk belang betrokken 
partijen, inclusief de betrokken nationale 
en regionale 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 
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van toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

van toepassing ondersteunt de bevoegde 
instantie op actieve wijze de door de 
projectpromotor opgezette activiteiten.

Or. en


