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Betreft: Criteria voor de verenigbaarheid van projecten van gemeenschappelijk belang met de 
Green Deal

In februari 2020 heeft het Parlement de vierde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang 
(PGB’s) vastgesteld. De commissaris voor Energie, Kadri Simson, en de uitvoerend vicevoorzitter, 
Frans Timmermans, hebben toegezegd te waarborgen dat toekomstige energie-
infrastructuurprojecten verenigbaar zijn met de Green Deal. We willen graag weten welke 
duurzaamheidscriteria de Commissie zal toepassen om ervoor te zorgen dat alleen projecten waarbij 
geen fossiele gassen worden gebruikt, steun krijgen. Wij hebben met name volgende vragen: 

Zal de Commissie bij de kosten-batenanalyse voor projecten gebruikmaken van de 
berekeningsmethode voor de koolstofvoetafdruk van de EIB, in het kader waarvan directe en indirecte 
emissies worden meegewogen (groepen 1 t/m 3, waarbij groep 3 verwijst naar de 
eindgebruiksemissies die worden veroorzaakt door de verbranding van fossiele gassen)?

Is de Commissie voornemens om een ranglijst van de geselecteerde projecten te publiceren, waarbij 
zij het volgende zal waarborgen:

een transparant proces voor de selectie van projecten, onder meer door gegevens over de kosten-
batenanalyse van de projecten openbaar te maken;

een referentieniveau dat rekening houdt met absolute emissies;

een koolstofschaduwprijs in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs?

Is de Commissie van plan om toepassing te geven aan het “energie-efficiëntie eerst”-beginsel, om 
aan te dringen op een grondige beoordeling van de infrastructuurbehoeften ter bevordering van een 
efficiënt gebruik van de bestaande infrastructuur en om rekening te houden met een vermindering van 
de vraag naar energie door de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving?


