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BEKNOPTE MOTIVERING

Het cohesiebeleid vormt de kern van de ontwikkeling van de Europese Unie. Het streven naar 
een evenwichtige, inclusieve, duurzame en moderne samenleving in de hele Unie en het 
beginsel dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten zijn de sleutel tot een succesvolle en 
bloeiende politieke, economische en sociale constructie. De essentie van het cohesiebeleid 
moet de basis vormen voor alle programma’s en strategieën van de Europese Unie. 

De herziening van de TEN-E-verordening zal zorgen voor de aanpassing van de strategie voor 
de ontwikkeling van energie-infrastructuur aan de nieuwe sociale en milieuvereisten van het 
beleid van de Europese Unie en aan de Green Deal en zal bijdragen tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. 

De grote aanpassingen die de Green Deal in de strategie voor energie-infrastructuur vereist 
om de productie en het verbruik van hernieuwbare energie en groene mobiliteit drastisch te 
doen toenemen, zullen een grote impact hebben op specifieke regio’s en op de energiemarkt, 
maar de sterke correlatie met het cohesiebeleid en de nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën zal zorgen voor een succesvolle en gunstige transformatie op 
economisch, sociaal en individueel niveau.

Bij de kosten-batenanalyse en de beoordeling van de projecten moet rekening worden 
gehouden met de veranderingen en uitdagingen op de gebieden die het zwaarst zullen worden 
getroffen door de overgang naar hernieuwbare energie en de uitbanning van fossiele 
brandstoffen. 

Met het oog op een samenhangende ontwikkeling van alle lidstaten en alle regio’s van de 
Europese Unie mag de economische en sociale ontwikkeling niet worden gehinderd door het 
potentiële gebrek aan energie en de mogelijke knelpunten als gevolg van een ongelijke 
energie-infrastructuur.

Het is van het grootste belang dat bij de planning van de belangrijkste corridors en van de 
energie-infrastructuur in de Europese Unie de toegang tot energie wordt gewaarborgd voor 
alle regio’s, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat in de energiezekerheidsstrategie 
rekening wordt gehouden met de huidige situatie, maar ook met de ontwikkelingsplannen en 
-programma’s die tot een potentiële toename van de vraag zouden leiden. 

Het waarborgen van de synergie van de trans-Europese energie-infrastructuur met de 
regionale en nationale ontwikkelingsplannen en -strategieën, de ontwikkelingsstrategie voor 
elektrische mobiliteit en andere ontwikkelingsprojecten op dit gebied zal leiden tot de 
bijdrage van het TEN-E aan koolstofneutraliteit, economische groei, concurrentievermogen en 
sociale ontwikkeling, waardoor de bijdrage van het cohesiebeleid wordt vergroot.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek 
en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 met de 
titel “De Europese Green Deal”21 een 
nieuwe groeistrategie aangekondigd die de 
Unie moet omvormen tot een eerlijke en 
welvarende samenleving met een moderne, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie, waar vanaf 2050 netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten en 
de economische groei is losgekoppeld van 
het gebruik van hulpbronnen. In de 
mededeling van de Commissie inzake het 
klimaatdoelstellingsplan22 wordt een 
broeikasgasemissiereductie van minstens 
55 % tegen 2030 voorgesteld, een ambitie 
die op 11 december 2020 door de Europese 
Raad is onderschreven. In de 
onderliggende effectbeoordeling van de 
Commissie is bevestigd dat de energiemix 
van de toekomst geheel anders zal zijn dan 
de huidige energiemix en dat de 
energiewetgeving opnieuw moet worden 
beoordeeld en zo nodig herzien. De huidige 
investeringen in de energie-infrastructuur 
zijn overduidelijk niet voldoende om de 
energie-infrastructuur van de toekomst te 
transformeren en verder uit te bouwen. Dit 
houdt onder meer in dat er een 
infrastructuur beschikbaar moet zijn die de 
Europese energietransitie kan 
ondersteunen, met inbegrip van de snelle 
toepassing van elektrificatie, de opschaling 
van de productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, het toenemende 
gebruik van hernieuwbare en koolstofarme 
gassen, de integratie van het 
energiesysteem en een grotere inzet van 
innovatieve oplossingen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 met de 
titel “De Europese Green Deal”21 een 
nieuwe groeistrategie aangekondigd die de 
Unie moet omvormen tot een eerlijke en 
welvarende samenleving met een moderne, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie, waar vanaf 2050 netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten en 
de economische groei is losgekoppeld van 
het gebruik van hulpbronnen. In de 
mededeling van de Commissie inzake het 
klimaatdoelstellingsplan22 wordt een 
broeikasgasemissiereductie van minstens 
55 % tegen 2030 voorgesteld, een ambitie 
die op 11 december 2020 door de Europese 
Raad is onderschreven. In de 
onderliggende effectbeoordeling van de 
Commissie is bevestigd dat de energiemix 
van de toekomst geheel anders zal zijn dan 
de huidige energiemix en dat de 
energiewetgeving zowel op Europees als 
op nationaal niveau opnieuw moet worden 
beoordeeld en zo nodig herzien. De huidige 
investeringen in de energie-infrastructuur 
zijn overduidelijk niet voldoende om de 
energie-infrastructuur van de toekomst te 
transformeren en verder uit te bouwen en 
om de energievoorziening te garanderen 
op basis van de specifieke kenmerken van 
de verschillende regio’s. Dit houdt onder 
meer in dat er een infrastructuur 
beschikbaar moet zijn die de Europese 
energietransitie kan ondersteunen, met 
inbegrip van de snelle toepassing van 
elektrificatie, de opschaling van de 
productie van elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, het toenemende gebruik van 
hernieuwbare en koolstofarme gassen, de 
integratie van het energiesysteem en een 
grotere inzet van innovatieve oplossingen.
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__________________ __________________
21 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal 
(COM(2019) 640 final van 11 december 
2019).

21 Mededeling van de Commissie – De 
Europese Green Deal 
(COM(2019) 640 final van 11 december 
2019).

22 Mededeling van de Commissie – Een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling voor 
Europa voor 2030: investeren in een 
klimaatneutrale toekomst voor ons 
allemaal (COM(2020) 562 final van 
17 september 2020).

22 Mededeling van de Commissie – Een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling voor 
Europa voor 2030: investeren in een 
klimaatneutrale toekomst voor ons 
allemaal (COM(2020) 562 final van 
17 september 2020).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Met het oog op de verwezenlijking 
van klimaatneutraliteit tegen 2050 moeten 
de richtsnoeren voor de trans-Europese 
energie-infrastructuur activiteiten 
ondersteunen die stroken met de klimaat- 
en milieunormen en -prioriteiten van de 
Unie en in de zin van artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 geen ernstige 
afbreuk doen aan de milieudoelstellingen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De in de conclusies van de 
Europese Raad van maart 2002 in 
Barcelona overeengekomen doelstelling 
dat alle lidstaten een 
elektriciteitsinterconnectieniveau van 
minstens 10 % van hun geïnstalleerde 
productiecapaciteit hebben, is nog niet 
bereikt. In zijn conclusies van 23 en 
24 oktober 2014 onderschreef de 
Europese Raad een 
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elektriciteitsinterconnectiedoelstelling van 
minstens 15 %. In de mededeling van de 
Commissie van 23 november 2017 over 
het versterken van de energienetten van 
Europa wordt de voortgang bij het 
behalen van het streefcijfer van 10 % 
interconnectie beoordeeld en worden 
manieren voorgesteld om het streefcijfer 
van 15 % interconnectie voor 2030 te 
operationaliseren, op voorwaarde dat de 
voordelen van het systeem groter zijn dan 
de kosten en rekening houdend met het 
feit dat een groot aantal lidstaten een 
aanzienlijk hoger interconnectieniveau 
nodig hebben, met name indien wordt 
gekeken naar de door de groep van 
interconnectiedeskundigen 
(Interconnection Expert Group – ITEG) 
ontwikkelde urgentie-indicatoren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De evaluatie van Verordening (EU) 
nr. 347/2013 heeft duidelijk aangetoond 
dat het TEN-E-kader de integratie van de 
netwerken van de lidstaten op effectieve 
wijze heeft verbeterd, de handel in energie 
heeft gestimuleerd en daarmee een bijdrage 
heeft geleverd aan het 
concurrentievermogen van de Unie. 
Projecten van gemeenschappelijk belang in 
de categorieën elektriciteit en gas hebben 
een grote bijdrage geleverd aan de 
voorzieningszekerheid. Wat gas betreft is 
de infrastructuur nu goed onderling 
verbonden en is de veerkracht van de 
voorziening sinds 2013 aanzienlijk 
verbeterd. Regionale samenwerking in 
regionale groepen en via 
grensoverschrijdende kostentoewijzing is 
een belangrijke factor die de uitvoering van 
projecten mogelijk maakt. In veel gevallen 
heeft de grensoverschrijdende 

(5) De evaluatie van Verordening (EU) 
nr. 347/2013 heeft duidelijk aangetoond 
dat het TEN-E-kader de integratie van de 
netwerken van de lidstaten op effectieve 
wijze heeft verbeterd, de handel in energie 
heeft gestimuleerd en daarmee een bijdrage 
heeft geleverd aan het 
concurrentievermogen van de Unie. 
Projecten van gemeenschappelijk belang in 
de categorieën elektriciteit en gas hebben 
een grote bijdrage geleverd aan de 
voorzieningszekerheid. Regionale 
samenwerking in regionale groepen en via 
grensoverschrijdende kostentoewijzing is 
een belangrijke factor die de uitvoering van 
projecten mogelijk maakt. In veel gevallen 
heeft de grensoverschrijdende 
kostenverdeling echter niet geleid tot de 
beoogde vermindering van het 
financieringstekort voor projecten. Hoewel 
het merendeel van de 



AD\1234205NL.docx 7/88 PE691.110v02-00

NL

kostenverdeling echter niet geleid tot de 
beoogde vermindering van het 
financieringstekort voor projecten. Hoewel 
het merendeel van de 
vergunningverleningsprocedures is 
ingekort, is er in bepaalde gevallen nog 
altijd sprake van langdurige 
vergunningverleningsprocedures. De 
financiële steun vanuit de Connecting 
Europe Facility (CEF) is een belangrijke 
factor gebleken nu subsidies voor studies 
hebben bijgedragen aan het verminderen 
van de risico’s in de eerste fasen van de 
ontwikkeling, en subsidies voor 
werkzaamheden hebben geholpen de 
belangrijkste knelpunten voor de 
betreffende projecten weg te nemen waar 
marktfinanciering niet volstond.

vergunningverleningsprocedures is 
ingekort, is er in bepaalde gevallen nog 
altijd sprake van langdurige 
vergunningverleningsprocedures. De 
financiële steun vanuit de Connecting 
Europe Facility (CEF) is een belangrijke 
factor gebleken nu subsidies voor studies 
hebben bijgedragen aan het verminderen 
van de risico’s in de eerste fasen van de 
ontwikkeling, en subsidies voor 
werkzaamheden hebben geholpen de 
belangrijkste knelpunten voor de 
betreffende projecten weg te nemen waar 
marktfinanciering niet volstond.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het TEN-E-kader vormt een 
centraal instrument voor de ontwikkeling 
van de interne energiemarkt en vervult een 
essentiële rol bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen uit hoofde van de Europese 
Green Deal. Om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken en tegen 
2030 te zorgen voor een hoger niveau van 
broeikasgasemissiereducties heeft Europa 
een meer geïntegreerd energiesysteem 
nodig, gebaseerd op hogere niveaus van 
elektrificatie op basis van hernieuwbare 
bronnen en de decarbonisatie van de 
gassector. Het TEN-E-beleid kan ervoor 
zorgen dat de ontwikkeling van de energie-
infrastructuur van de Unie ter 
ondersteuning fungeert van de vereiste 
energietransitie ten behoeve van 
klimaatneutraliteit overeenkomstig het 
“energie-efficiëntie eerst”-beginsel.

(6) Het TEN-E-kader vormt een 
centraal instrument voor de ontwikkeling 
van de interne energiemarkt en vervult een 
essentiële rol bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen uit hoofde van de Europese 
Green Deal en van betaalbare energie, 
alsook bij het realiseren van economische 
en sociale cohesie. Om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken en tegen 
2030 te zorgen voor een hoger niveau van 
broeikasgasemissiereducties heeft Europa 
een meer geïntegreerd energiesysteem 
nodig, evenals een energiebeleid op 
Europees niveau waarin rekening wordt 
gehouden met de regionale en lokale 
realiteit en ontwikkelingsstrategieën, 
gebaseerd op hogere niveaus van 
elektrificatie op basis van hernieuwbare en 
koolstofarme energiebronnen en de 
decarbonisatie van de gassector, 
ondersteund door aangepaste wetgeving 
in alle lidstaten. Het TEN-E-beleid kan 
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ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de 
energie-infrastructuur van de Unie ter 
ondersteuning fungeert van de vereiste 
energietransitie ten behoeve van 
klimaatneutraliteit overeenkomstig het 
“energie-efficiëntie eerst”-beginsel, 
waarbij geen enkele regio aan zijn lot 
wordt overgelaten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De energie-infrastructuur van de 
Unie moet bestand zijn tegen de 
onvermijdelijke effecten die de 
klimaatverandering in Europa naar 
verwachting met zich zal meebrengen, 
ondanks de inspanningen tot beperking 
hiervan. Het is dan ook van cruciaal belang 
maatregelen te nemen met het oog op de 
aanpassing aan de klimaatverandering, de 
versterking van de veerkracht en de 
voorbereiding op en voorkoming van 
rampen.

(10) De energie-infrastructuur van de 
Unie moet bestand zijn tegen de 
onvermijdelijke effecten die de 
klimaatverandering in Europa naar 
verwachting met zich zal meebrengen, 
ondanks de inspanningen tot beperking 
hiervan. Het is dan ook van cruciaal belang 
maatregelen te nemen met het oog op de 
beperking van de klimaatverandering, de 
aanpassing aan de klimaatverandering, de 
versterking van de veerkracht en de 
voorbereiding op en voorkoming van 
rampen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De voorzieningszekerheid, een van 
de belangrijkste elementen van 
Verordening (EG) nr. 347/2013, is 
aanzienlijk toegenomen als gevolg van de 
projecten van gemeenschappelijk belang. 
In de klimaateffectbeoordeling van de 
Commissie27 wordt bovendien de 
verwachting uitgesproken dat het gebruik 
van aardgas aanzienlijk zal afnemen nu het 
onverminderde gebruik ervan niet strookt 

(11) De voorzieningszekerheid, een van 
de belangrijkste elementen van 
Verordening (EU) nr. 347/2013, is 
aanzienlijk toegenomen als gevolg van de 
projecten van gemeenschappelijk belang. 
In de klimaateffectbeoordeling van de 
Commissie27 wordt bovendien de 
verwachting uitgesproken dat het gebruik 
van aardgas aanzienlijk zal afnemen nu het 
onverminderde gebruik ervan niet strookt 
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met de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit. Het gebruik van biogas, 
hernieuwbare en koolstofarme waterstof en 
synthetische gasvormige brandstoffen zal 
daarentegen tegen 2050 aanzienlijk 
toenemen. De aardgasinfrastructuur heeft 
derhalve geen ondersteuning meer nodig 
vanuit het TEN-E-beleid. Bij de planning 
van de energie-infrastructuur moet 
rekening worden gehouden met dit 
veranderende gaslandschap.

met de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit. In bepaalde lidstaten 
en regio’s kan het verbruik van aardgas 
niettemin een belangrijke stap vormen 
richting het terugdringen van de CO2-
uitstoot en de vergemakkelijking van de 
transitie van vaste fossiele brandstoffen 
naar koolstofneutraliteit. De herziening 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 mag 
geen negatieve gevolgen hebben voor nog 
niet voltooide 
aardgasinfrastructuurprojecten die reeds 
in de uit hoofde van deze verordening 
opgestelde vierde of vijfde Unielijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
waren opgenomen. Voor deze projecten 
moet derhalve de mogelijkheid worden 
geboden hun eerdere status te behouden 
en in aanmerking te komen voor selectie 
als projecten van gemeenschappelijk 
belang uit hoofde van deze verordening. 
Het gebruik van biogas, hernieuwbare en 
koolstofarme waterstof en synthetische 
gasvormige brandstoffen zal daarentegen 
tegen 2050 aanzienlijk toenemen. Om 
toekomstige lock-in-effecten te 
voorkomen, moet de ondersteuning van de 
aardgasinfrastructuur vanuit het TEN-E-
beleid derhalve technologieneutraal zijn 
en gebaseerd zijn op evaluaties van de 
uitstoot gedurende de levenscyclus. De 
aanleg van nieuwe aardgasinfrastructuur 
heeft geen ondersteuning meer nodig, 
tenzij deze de komende jaren tot 
waterstofinfrastructuur kan worden 
omgevormd overeenkomstig de 
ontwikkeling van de sector en de 
nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën. Bij de planning 
van de energie-infrastructuur moet 
rekening worden gehouden met dit 
veranderende gaslandschap.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final 27 SWD(2020) 176 final

Amendement 8
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het belang van slimme 
elektriciteitsnetwerken voor de 
verwezenlijking van de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie wordt 
erkend in de mededeling van de 
Commissie inzake een geïntegreerd 
energiesysteem28. De criteria voor deze 
categorie moeten de technologische 
ontwikkeling op het gebied van innovatie 
omvatten alsook digitale aspecten. 
Daarnaast moet de rol van de 
projectpromotoren worden verduidelijkt. 
Gezien de verwachte stijging in de vraag 
naar energie in de vervoerssector, met 
name langs de snelweg en in stedelijke 
gebieden ten behoeve van elektrische 
voertuigen, moeten slimme 
netwerktechnologieën een bijdrage leveren 
aan energienetgerelateerde steun voor 
infrastructuur voor het opladen met hoge 
capaciteit met het oog op het koolstofvrij 
maken van de vervoerssector.

(12) Het belang van slimme 
elektriciteitsnetwerken voor de 
verwezenlijking van de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie wordt 
erkend in de mededeling van de 
Commissie inzake een geïntegreerd 
energiesysteem28. De criteria voor deze 
categorie moeten de technologische 
ontwikkeling op het gebied van innovatie 
omvatten alsook digitale aspecten. 
Daarnaast moet de rol van de 
projectpromotoren worden verduidelijkt. 
Gezien de verwachte stijging in de vraag 
naar energie in de vervoerssector, met 
name langs de snelweg en in stedelijke 
gebieden ten behoeve van elektrische 
voertuigen, moeten slimme 
netwerktechnologieën een bijdrage leveren 
aan energienetgerelateerde steun voor 
infrastructuur voor het opladen met hoge 
capaciteit met het oog op het koolstofvrij 
maken van de vervoerssector en de 
installatie van oplaadpunten in regio’s 
waar deze ontbreken.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de mededeling van de 
Commissie inzake een geïntegreerd 
energiesysteem wordt benadrukt dat er 
behoefte is aan een geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning over meerdere 
energiedragers, infrastructuren en 
verbruikssectoren heen. Deze 
systeemintegratie is gebaseerd op het 

(13) In de mededeling van de 
Commissie inzake een geïntegreerd 
energiesysteem wordt benadrukt dat er 
behoefte is aan een geïntegreerde energie-
infrastructuurplanning over meerdere 
energiedragers, infrastructuren en 
verbruikssectoren heen. Deze 
systeemintegratie is gebaseerd op het 
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“energie-efficiëntie eerst”-beginsel en een 
holistische benadering die verder strekt dan 
de afzonderlijke sectoren. De integratie 
komt ook tegemoet aan de behoefte aan 
decarbonisatie in bepaalde moeilijk te 
beperken sectoren, zoals bepaalde delen 
van de industrie of bepaalde 
vervoerswijzen, waar rechtstreekse 
elektrificatie momenteel in technisch en 
economisch opzicht problematisch is. De 
betreffende investeringen worden onder 
meer gedaan in waterstof en elektrolyse, 
energiebronnen die steeds beter geschikt 
zijn voor grootschalige commerciële 
toepassing. In de waterstofstrategie van de 
Commissie wordt prioriteit gegeven aan de 
productie van waterstof uit hernieuwbare 
elektriciteit aangezien dit de schoonst 
mogelijke oplossing is die het best aansluit 
op de EU-doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit. In de overgangsfase is 
er echter behoefte aan andere vormen van 
koolstofarme waterstof voor de snellere 
vervanging van bestaande waterstof en het 
snel creëren van schaalvoordelen.

“energie-efficiëntie eerst”-beginsel en een 
holistische benadering die verder strekt dan 
de afzonderlijke sectoren. De integratie 
komt ook tegemoet aan de behoefte aan 
decarbonisatie in bepaalde moeilijk te 
beperken sectoren, zoals bepaalde delen 
van de industrie of bepaalde 
vervoerswijzen, waar rechtstreekse 
elektrificatie momenteel in technisch en 
economisch opzicht problematisch is. De 
betreffende investeringen worden onder 
meer gedaan in waterstof en elektrolyse, 
energiebronnen die steeds beter geschikt 
zijn voor grootschalige commerciële 
toepassing. In de waterstofstrategie van de 
Commissie wordt prioriteit gegeven aan de 
productie van waterstof uit hernieuwbare 
en koolstofarme elektriciteit aangezien dit 
de schoonst mogelijke oplossing is die het 
best aansluit op de EU-doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit. Er zijn meer 
investeringen nodig in hernieuwbare en 
andere vormen van koolstofarme waterstof 
in de overgangsfase voor de snellere 
vervanging van bestaande waterstof en het 
snel creëren van schaalvoordelen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Uit de waterstofstrategie van de 
Commissie29 blijkt voorts dat de vereiste 
uitrol van waterstof een grootschalig 
infrastructuurnetwerk vergt dat alleen de 
Unie en de eengemaakte markt kunnen 
bieden. Er bestaat momenteel slechts een 
zeer beperkte specifieke infrastructuur voor 
het vervoer van en de handel in waterstof 
over de grenzen heen. Deze infrastructuur 
moet voor een groot deel bestaan uit vanuit 
aardgas omgezette activa die worden 
aangevuld door nieuwe, specifiek op 
waterstof gerichte activa. Daarnaast wordt 
in de waterstofstrategie een strategische 

(14) Uit de waterstofstrategie van de 
Commissie29 blijkt voorts dat de vereiste 
uitrol van waterstof een grootschalig 
infrastructuurnetwerk vergt dat alleen de 
Unie en de eengemaakte markt kunnen 
bieden. Er bestaat momenteel slechts een 
zeer beperkte specifieke infrastructuur voor 
het vervoer van en de handel in waterstof 
over de grenzen heen. Bestaande 
gastransmissienetten moeten worden 
aangepast om de omschakeling naar 
waterstof mogelijk te maken. Deze 
infrastructuur moet voor een groot deel 
bestaan uit vanuit aardgas omgezette activa 
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doelstelling vastgesteld voor een verhoging 
van 40 GW aan elektrolysecapaciteit tegen 
2030 teneinde de productie van 
hernieuwbare waterstof op te schroeven en 
de decarbonisatie van sectoren die 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
te vergemakkelijken, zoals de sector 
industrie of vervoer. Het TEN-E-beleid 
moet derhalve een nieuwe en voor een 
nieuw doel ingerichte transmissie- en 
opslaginfrastructuur voor waterstof 
beslaan, alsook elektrolyse-installaties. De 
transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
waterstof moet ook worden opgenomen in 
het Uniebrede tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan om zo een 
uitgebreide en samenhangende beoordeling 
van de kosten en baten voor het 
energiesysteem mogelijk te maken, onder 
meer waar het de bijdrage van de 
infrastructuur aan de sectorale integratie en 
decarbonisatie betreft, teneinde een 
waterstofruggengraat voor de Unie tot 
stand te brengen.

die worden aangevuld door nieuwe, 
specifiek op waterstof gerichte activa. 
Daarnaast wordt in de waterstofstrategie 
een strategische doelstelling vastgesteld 
voor een verhoging van 40 GW aan 
elektrolysecapaciteit tegen 2030 teneinde 
de productie van hernieuwbare waterstof 
op te schroeven en de decarbonisatie van 
sectoren die afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen te vergemakkelijken, zoals de 
sector industrie of vervoer. Het TEN-E-
beleid moet derhalve een nieuwe en voor 
een nieuw doel ingerichte transmissie- en 
opslaginfrastructuur voor waterstof 
beslaan, alsook elektrolyse-installaties. De 
transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
waterstof moet ook worden opgenomen in 
het Uniebrede tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan om zo een 
uitgebreide en samenhangende beoordeling 
van de kosten en baten voor het 
energiesysteem mogelijk te maken, onder 
meer waar het de bijdrage van de 
infrastructuur aan de sectorale integratie en 
decarbonisatie betreft, teneinde een 
waterstofruggengraat voor de Unie tot 
stand te brengen.

_________________ _________________
29 Een waterstofstrategie voor een 
klimaatneutraal Europa 
(COM(2020) 301 final).

29 Een waterstofstrategie voor een 
klimaatneutraal Europa 
(COM(2020) 301 final).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Daarnaast moet er een nieuwe 
infrastructuurcategorie tot stand worden 
gebracht voor slimme gasnetten teneinde 
investeringen te stimuleren voor de 
integratie van hernieuwbare en 
koolstofarme gassen in het netwerk, zoals 
biogas, biomethaan en waterstof, en het 
hieruit voortvloeiende complexere systeem 
te helpen beheren op basis van innovatieve 

(15) Daarnaast moet er een nieuwe 
infrastructuurcategorie tot stand worden 
gebracht voor slimme gasnetten teneinde 
grootschalige connectie voor individuele 
consumenten te 
vergemakkelijken,investeringen te 
stimuleren voor de integratie van 
hernieuwbare en koolstofarme gassen in 
het netwerk, zoals biogas, biomethaan en 
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technologieën. waterstof, en het hieruit voortvloeiende 
complexere systeem te helpen beheren op 
basis van innovatieve technologieën, 
alsook technologische, mechanische of 
technische oplossingen voor de 
verbetering van de gaskwaliteit en het 
netwerkbeheer.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Volgens Verordening (EU) 
nr. 347/2013 moet zijn aangetoond dat, om 
in aanmerking te komen voor opneming in 
de Unielijst, een kandidaat-project van 
gemeenschappelijk belang een aanzienlijke 
bijdrage moet leveren aan minstens één 
criterium uit een reeks criteria, mogelijk 
(maar niet verplicht) op het gebied van 
duurzaamheid. Overeenkomstig de 
toenmalige specifieke behoeften op de 
interne energiemarkt maakte deze vereiste 
het mogelijk projecten van 
gemeenschappelijk belang te ontwikkelen 
die uitsluitend op 
voorzieningszekerheidsrisico’s waren 
gericht, zelfs wanneer ze geen voordelen 
opleverden op het gebied van 
duurzaamheid. Gezien de veranderde 
behoeften met betrekking tot de 
infrastructuur van de Unie, de 
decarbonisatiedoelstellingen en de 
conclusies van de Europese Raad uit 
juli 2020 waarin is bepaald dat de Unie-
uitgaven in overeenstemming moeten zijn 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en het beginsel 
“geen schade berokkenen” in het kader van 
de Europese Green Deal, moet de mate van 
duurzaamheid in de vorm van de integratie 
van hernieuwbare energie in het netwerk of 
de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, naargelang het geval, 
echter worden beoordeeld teneinde te 

(16) Volgens Verordening (EU) 
nr. 347/2013 moet zijn aangetoond dat, om 
in aanmerking te komen voor opneming in 
de Unielijst, een kandidaat-project van 
gemeenschappelijk belang een aanzienlijke 
bijdrage moet leveren aan minstens één 
criterium uit een reeks criteria, mogelijk 
(maar niet verplicht) op het gebied van 
duurzaamheid. Overeenkomstig de 
toenmalige specifieke behoeften op de 
interne energiemarkt maakte deze vereiste 
het mogelijk projecten van 
gemeenschappelijk belang te ontwikkelen 
die uitsluitend op 
voorzieningszekerheidsrisico’s waren 
gericht, zelfs wanneer ze geen voordelen 
opleverden op het gebied van 
duurzaamheid. Gezien de veranderde 
behoeften met betrekking tot de 
infrastructuur van de Unie, de 
decarbonisatiedoelstellingen en de 
conclusies van de Europese Raad uit 
juli 2020, waarin is bepaald dat de Unie-
uitgaven in overeenstemming moeten zijn 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en het beginsel 
“geen schade berokkenen” in het kader van 
de Europese Green Deal, moet de mate van 
duurzaamheid in de vorm van de integratie 
van hernieuwbare energie in het netwerk of 
de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, naargelang het geval, 
echter worden beoordeeld teneinde te 
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waarborgen dat het TEN-E-beleid in 
overeenstemming is met de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie. Het 
duurzaamheidsniveau van CO2-
transportnetwerken wordt beoordeeld aan 
de hand van hun doel, te weten het 
transport van koolstofdioxide.

waarborgen dat het TEN-E-beleid in 
overeenstemming is met de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
verschillende, specifieke kenmerken van 
elke lidstaat en de noodzaak om 
verschillende trajecten voor 
decarbonisatie te volgen, zodat 
uiteindelijk niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten. Het duurzaamheidsniveau van 
CO2-transportnetwerken wordt beoordeeld 
aan de hand van hun doel, te weten het 
transport van koolstofdioxide.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Unie moet de uitvoering 
faciliteren van infrastructuurprojecten die 
de energienetwerken van de Unie koppelen 
aan die van derde landen waar deze 
netwerken wederzijds voordeel bieden en 
noodzakelijk zijn voor de energietransitie 
en de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen, en overeenkomen 
met de specifieke criteria van de relevante 
infrastructuurcategorieën uit hoofde van 
deze verordening, meer in het bijzonder 
met betrekking tot buurlanden en landen 
waarmee de Unie een specifieke 
samenwerking op energiegebied tot stand 
heeft gebracht. Het toepassingsgebied van 
deze verordening moet derhalve de 
opneming van projecten van wederzijds 
belang bestrijken wanneer kan worden 
aangetoond dat deze projecten duurzaam 
zijn en aanzienlijke sociaaleconomische 
voordelen bieden voor minstens twee 
lidstaten en minstens één derde land. 
Dergelijke projecten kunnen in de Unielijst 
worden opgenomen in het geval van 
aanpassing van het regelgevingskader aan 
dat van de Unie, en indien kan worden 
aangetoond dat de projecten een bijdrage 

(17) De Unie moet de uitvoering 
faciliteren van infrastructuurprojecten die 
de energienetwerken van de Unie koppelen 
aan die van derde landen waar deze 
netwerken wederzijds voordeel bieden en 
noodzakelijk zijn voor de energietransitie 
en de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen, en overeenkomen 
met de specifieke criteria van de relevante 
infrastructuurcategorieën uit hoofde van 
deze verordening, meer in het bijzonder 
met betrekking tot buurlanden en landen 
waarmee de Unie een specifieke 
samenwerking op energiegebied tot stand 
heeft gebracht. Het toepassingsgebied van 
deze verordening moet derhalve de 
mogelijke opneming van projecten van 
wederzijds belang bestrijken wanneer kan 
worden aangetoond dat deze projecten 
duurzaam zijn en aanzienlijke 
sociaaleconomische voordelen bieden voor 
minstens twee lidstaten en minstens één 
derde land. Dit heeft tot doel de 
toekomstige en eerlijke samenwerking 
veilig te stellen. Dergelijke projecten 
kunnen in de Unielijst worden opgenomen 
in het geval van aanpassing van het 
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leveren aan het verwezenlijken van de 
algemene energie- en klimaatdoelstellingen 
van de Unie op het gebied van 
voorzieningszekerheid en decarbonisatie. 
Deze harmonisatie of convergentie van 
regelgeving wordt geacht automatisch van 
toepassing te zijn voor de Europese 
economische ruimte of de partijen bij de 
Energiegemeenschap. Daarnaast moet het 
derde land waarmee de Unie samenwerkt 
bij de ontwikkeling van projecten van 
wederzijds belang een vergelijkbaar 
tijdschema hanteren voor de versnelde 
uitvoering en voor andere maatregelen ter 
ondersteuning van het beleid, zoals bepaald 
in deze verordening. In het kader van deze 
verordening moeten projecten van 
wederzijds belang dan ook op dezelfde 
manier worden beschouwd als projecten 
van gemeenschappelijk belang, waarbij alle 
bepalingen die van toepassing zijn op 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
ook van toepassing zijn op projecten van 
wederzijds belang, tenzij anders bepaald.

regelgevingskader aan dat van de Unie, en 
indien kan worden aangetoond dat de 
projecten een bijdrage leveren aan het 
verwezenlijken van de algemene energie- 
en klimaatdoelstellingen van de Unie op 
het gebied van voorzieningszekerheid en 
decarbonisatie. Deze harmonisatie of 
convergentie van regelgeving wordt geacht 
automatisch van toepassing te zijn voor de 
Europese economische ruimte of de 
partijen bij de Energiegemeenschap. 
Daarnaast moet het derde land waarmee de 
Unie samenwerkt bij de ontwikkeling van 
projecten van wederzijds belang een 
vergelijkbaar tijdschema hanteren voor de 
versnelde uitvoering en voor andere 
maatregelen ter ondersteuning van het 
beleid, zoals bepaald in deze verordening. 
In het kader van deze verordening moeten 
projecten van wederzijds belang dan ook 
op dezelfde manier worden beschouwd als 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
waarbij alle bepalingen die van toepassing 
zijn op projecten van gemeenschappelijk 
belang, ook van toepassing zijn op 
projecten van wederzijds belang, tenzij 
anders bepaald.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Teneinde de klimaat- en 
energiedoelstellingen en de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit van de Unie voor 
2030 en 2050 te verwezenlijken, moet 
Europa bovendien de productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
aanzienlijk opschalen. De bestaande 
infrastructuurcategorieën voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag zijn van 
cruciaal belang voor de integratie van het 
aanzienlijk toenemende aandeel 
elektriciteit uit hernieuwbare 

(18) Teneinde de klimaat- en 
energiedoelstellingen en de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit van de Unie voor 
2030 en 2050 te verwezenlijken, moet 
Europa bovendien de productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare en 
koolstofarme bronnen aanzienlijk 
opschalen. De bestaande 
infrastructuurcategorieën voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag zijn van 
cruciaal belang voor de integratie van het 
aanzienlijk toenemende aandeel 
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energiebronnen in het energienet. Hiertoe 
moeten bovendien de investeringen in 
hernieuwbare offshore-energie worden 
opgeschroefd30. Ook het coördineren van 
de langetermijnplanning en de 
ontwikkeling van onshore- en offshore-
elektriciteitsnetwerken zijn van belang. 
Waar het de offshore-
infrastructuurplanning betreft is het met 
name van belang dat er een verschuiving 
plaatsvindt van de projectgebonden aanpak 
naar een gecoördineerde, alomvattende 
aanpak ter waarborging van de duurzame 
ontwikkeling van geïntegreerde 
offshorenetwerken in overeenstemming 
met het potentieel van hernieuwbare 
offshore-energie voor ieder zeegebied, de 
milieubescherming en andere vormen van 
gebruik van de zee.

elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen in het energienet, 
bijvoorbeeld via grensoverschrijdende 
diversificatie. Hiertoe moeten bovendien 
de investeringen in hernieuwbare offshore-
energie worden opgeschroefd om deze 
technologie tot rijpheid te brengen en 
kostenefficiënter te maken. Ook het 
coördineren van de langetermijnplanning 
en de ontwikkeling van onshore- en 
offshore-elektriciteitsnetwerken zijn van 
belang. Waar het de offshore-
infrastructuurplanning betreft is het met 
name van belang dat er een verschuiving 
plaatsvindt van de projectgebonden aanpak 
naar een gecoördineerde, alomvattende 
aanpak ter waarborging van de duurzame 
ontwikkeling van geïntegreerde 
offshorenetwerken in overeenstemming 
met het potentieel van hernieuwbare 
offshore-energie voor ieder zeegebied, de 
milieubescherming en andere vormen van 
gebruik van de zee.

_________________
30 Mededeling inzake hernieuwbare 
offshore-energie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan dat als basis 
fungeert voor het identificeren van 
projecten van gemeenschappelijk belang in 
de categorieën elektriciteit en gas, heeft 
zijn effectiviteit bewezen. Hoewel het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en voor gas (“ENTSB’s”) en 
de transmissiesysteembeheerders binnen 
dit proces een belangrijke rol spelen, is er 
behoefte aan een hogere mate van controle 
teneinde het vertrouwen in het proces te 

(20) Het Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan dat als basis 
fungeert voor het identificeren van 
projecten van gemeenschappelijk belang in 
de categorieën elektriciteit en gas, heeft 
zijn effectiviteit bewezen. Hoewel het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en voor gas (“ENTSB’s”) en 
de transmissiesysteembeheerders binnen 
dit proces een belangrijke rol spelen, is er 
behoefte aan een hogere mate van 
transparantie en controle teneinde het 
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doen toenemen, met name met betrekking 
tot het vaststellen van scenario’s voor de 
toekomst en de hiaten en knelpunten in de 
infrastructuur voor de lange termijn, alsook 
het beoordelen van individuele projecten. 
Gezien de noodzaak van onafhankelijke 
validatie moet er binnen dit proces een 
grotere rol worden toebedeeld aan het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (“het Agentschap”) en de 
Commissie, onder meer voor het opstellen 
van het Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/943 van het 
Europees Parlement en de Raad31 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad32.

vertrouwen in het proces te doen toenemen, 
met name met betrekking tot het vaststellen 
van scenario’s voor de toekomst en de 
hiaten en knelpunten in de infrastructuur 
voor de lange termijn, alsook het 
beoordelen van individuele projecten. 
Gezien de noodzaak van onafhankelijke 
validatie en deskundigheid moet er binnen 
dit proces een grotere rol worden 
toebedeeld aan het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(“het Agentschap”) en de Commissie, 
onder meer voor het opstellen van het 
Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/943 van het 
Europees Parlement en de Raad31 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad32. Het 
proces moet zo doeltreffend mogelijk 
worden opgezet om overlapping te 
voorkomen.

__________________ __________________
31 Verordening (EU) 2019/943 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 betreffende de interne markt voor 
elektriciteit (PB L 158 van 14.6.2019, 
blz. 54).

31 Verordening (EU) 2019/943 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 betreffende de interne markt voor 
elektriciteit (PB L 158 van 14.6.2019, 
blz. 54).

32 Verordening (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 (PB L 211 van 14.8.2009, 
blz. 36).

32 Verordening (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 (PB L 211 van 14.8.2009, 
blz. 36).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om de spannings- en 
frequentiestabiliteit te garanderen, dient 
met name met het oog op het toenemende 

(22) Om de spannings- en 
frequentiestabiliteit te garanderen, dient 
met name met het oog op het toenemende 
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aandeel van hernieuwbare energie 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
stabiliteit van het Europese 
elektriciteitsnetwerk, onder wisselende 
omstandigheden.

aandeel van hernieuwbare energie 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
stabiliteit van het Europese, nationale en 
regionale elektriciteitsnetwerk, onder 
wisselende omstandigheden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Na grondige raadpleging van alle 
lidstaten en belanghebbenden heeft de 
Commissie dertien strategische trans-
Europese energie-infrastructuurprioriteiten 
geïdentificeerd waarvan de uitvoering 
essentieel is voor de verwezenlijking van 
de energie- en klimaatdoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en 2050. Die prioriteiten 
hebben betrekking op verschillende 
geografische regio’s of thema’s op het 
gebied van elektriciteitstransmissie en 
-opslag, offshorenetwerken voor 
hernieuwbare energie, de transmissie en 
opslag van waterstof, elektrolyse-
installaties, slimme gasnetten, slimme 
elektriciteitsnetwerken en transport van 
koolstofdioxide.

(23) Na grondige raadpleging van alle 
lidstaten en belanghebbenden heeft de 
Commissie dertien strategische trans-
Europese energie-infrastructuurprioriteiten 
geïdentificeerd waarvan de uitvoering 
essentieel is voor de verwezenlijking van 
de energie- en klimaatdoelstellingen van de 
Unie voor 2030 en 2050. Die prioriteiten 
hebben betrekking op verschillende 
geografische regio’s of thema’s op het 
gebied van elektriciteitstransmissie en 
-opslag, offshorenetwerken voor 
hernieuwbare energie, de transmissie en 
opslag van waterstof, elektrolyse-
installaties, slimme gasnetten, slimme 
elektriciteitsnetwerken en transport en 
opslag van koolstofdioxide.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Bij projecten van 
gemeenschappelijk belang moet het 
beginsel dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten in acht worden genomen en 
moet tevens rekening worden gehouden 
met de specifieke situatie van afgelegen, 
plattelands- en berggebieden, gebieden die 
kampen met ontvolking, eilanden, en 
gebieden met oude bedrijfsterreinen die 



AD\1234205NL.docx 19/88 PE691.110v02-00

NL

een wezenlijke bijdrage kunnen leveren 
aan de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit tegen 2050, 
aangezien sommige van deze gebieden 
zich richten op lokale energie-opwekking 
uit hernieuwbare bronnen teneinde 
zelfvoorzienend te worden en de 
verzwakking en erosie van het 
economisch en sociaal weefsel in deze 
gebieden tegen te gaan.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Er moeten regionale groepen 
worden opgericht die als taak hebben 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor te stellen en te evalueren, met als doel 
de vaststelling van regionale lijsten van 
projecten van gemeenschappelijk belang. 
Om een brede consensus te waarborgen, 
moeten die regionale groepen een nauwe 
samenwerking verzekeren tussen lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
projectpromotoren en relevante 
belanghebbenden. In het kader van die 
samenwerking moeten de nationale 
regulerende instanties de regionale groepen 
indien nodig van advies dienen over onder 
meer de uitvoerbaarheid van de 
regelgevingsaspecten van de voorgestelde 
projecten en over de haalbaarheid van het 
voor formele goedkeuring voorgestelde 
tijdschema.

(25) Er moeten regionale groepen 
worden opgericht die als taak hebben 
projecten van gemeenschappelijk belang 
voor te stellen en te evalueren, met als doel 
de vaststelling van regionale lijsten van 
projecten van gemeenschappelijk belang. 
Om een brede consensus te waarborgen, 
moeten die regionale groepen een nauwe 
samenwerking verzekeren tussen lidstaten, 
nationale regulerende instanties, 
projectpromotoren en relevante 
belanghebbenden. In het kader van die 
samenwerking moeten de nationale 
regulerende instanties de regionale groepen 
indien nodig van advies dienen over onder 
meer de uitvoerbaarheid van de 
regelgevingsaspecten van de voorgestelde 
projecten en over de haalbaarheid van het 
voor formele goedkeuring voorgestelde 
tijdschema. De regionale groepen moeten 
streven naar de hoogst mogelijke mate 
van transparantie en controleerbaarheid.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om de efficiëntie en pan-
Europese integratie te vergroten, moet de 
samenwerking tussen de regionale 
groepen worden versterkt en nader 
worden aangespoord. De Commissie 
speelt een belangrijke rol bij het 
faciliteren van deze samenwerking, onder 
meer met het oog op het aanpakken van 
de eventuele gevolgen van projecten voor 
andere regionale groepen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Elke twee jaar moet er een nieuwe 
Unielijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (“de Unielijst”) 
worden vastgesteld. Projecten van 
gemeenschappelijk belang die voltooid zijn 
of die niet langer voldoen aan de 
desbetreffende criteria en vereisten zoals 
vastgelegd in deze verordening, mogen niet 
meer op de volgende Unielijst verschijnen. 
Bestaande projecten van 
gemeenschappelijk belang die in de 
volgende Unielijst moeten worden 
opgenomen, moeten om die reden worden 
onderworpen aan hetzelfde selectieproces 
voor de vaststelling van regionale lijsten 
en voor de vaststelling van de Unielijst als 
voorgestelde projecten. De daarmee 
gepaard gaande administratieve 
formaliteiten dienen echter tot een 
minimum te worden beperkt, bijvoorbeeld 
door zoveel mogelijk gebruik te maken van 
in een eerder stadium ingediende 
informatie en door rekening te houden met 
de jaarverslagen van de projectpromotoren. 
Bestaande projecten van 
gemeenschappelijk belang die aanzienlijke 
vooruitgang hebben geboekt, moeten om 
die reden kunnen profiteren van een 

(26) Elke twee jaar moet er een nieuwe 
Unielijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (“de Unielijst”) 
worden vastgesteld. Projecten van 
gemeenschappelijk belang die voltooid zijn 
of die niet langer voldoen aan de 
desbetreffende criteria en vereisten zoals 
vastgelegd in deze verordening, mogen niet 
meer op de volgende Unielijst verschijnen. 
PGB-projecten die echter een toereikende 
mate van rijpheid hebben bereikt (in de 
ontwikkelings- of 
vergunningverleningsfase), deel uitmaken 
van de nationale strategische 
ontwikkelingsplannen, en gestage en 
concrete vorderingen maken 
overeenkomstig het bijbehorende 
uitvoeringsplan, moeten tot de 
inbedrijfstelling automatisch in 
toekomstige PGB-lijsten worden 
opgenomen zonder dat de 
projectpromotoren hiervoor een nieuwe 
aanvraag hoeven in te dienen. De daarmee 
gepaard gaande administratieve 
formaliteiten dienen tot een minimum te 
worden beperkt, bijvoorbeeld door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van in een 
eerder stadium ingediende informatie en 
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gestroomlijnd proces van opneming in het 
Uniebrede tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan.

rekening te houden met de jaarverslagen 
van de projectpromotoren. Bestaande 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die aanzienlijke vooruitgang hebben 
geboekt, moeten om die reden kunnen 
profiteren van een gestroomlijnd proces 
van opneming in het Uniebrede tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Teneinde het 
vergunningverleningsproces voor 
offshorenetwerken voor hernieuwbare 
energie te vereenvoudigen en versnellen, 
moeten bij een bepaald zeegebied 
betrokken lidstaten met het oog op 
specifieke regionale en geografische 
kenmerken unieke contactpunten inrichten, 
de zogeheten onestopshops, om zo het 
vergunningverleningsproces voor 
dergelijke projecten te vergemakkelijken 
en coördineren. Daarnaast moet de 
inrichting van een onestopshop per 
zeegebied voor offshorenetwerken voor 
hernieuwbare energie zorgen voor een 
verminderde complexiteit, verhoogde 
efficiëntie en een verhoogd tempo met 
betrekking tot het 
vergunningverleningsproces voor 
offshoretransmissieactiva, waar vaak een 
groot aantal jurisdicties bij betrokken is.

(33) Teneinde het 
vergunningverleningsproces voor 
offshorenetwerken voor hernieuwbare 
energie te vereenvoudigen en versnellen, 
moeten bij een bepaald zeegebied 
betrokken lidstaten met het oog op de 
manier waarop specifieke regionale en 
geografische kenmerken in aanmerking 
worden genomen, unieke contactpunten 
inrichten, de zogeheten onestopshops, om 
zo het vergunningverleningsproces voor 
dergelijke projecten te vergemakkelijken 
en coördineren. Daarnaast moet de 
inrichting van een onestopshop per 
zeegebied voor offshorenetwerken voor 
hernieuwbare energie zorgen voor een 
verminderde complexiteit, verhoogde 
efficiëntie en een verhoogd tempo met 
betrekking tot het 
vergunningverleningsproces voor 
offshoretransmissieactiva, waar vaak een 
groot aantal jurisdicties bij betrokken is.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het is van belang om het (36) Het is van belang om het 
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vergunningverleningsproces te 
stroomlijnen en te verbeteren, met 
inachtneming – voor zover mogelijk 
rekening houdend met het 
subsidiariteitsbeginsel – van nationale 
bevoegdheden en procedures voor de 
aanleg van nieuwe infrastructuur. Gezien 
de urgentie van de ontwikkeling van de 
energie-infrastructuur moet de 
vereenvoudiging van het 
vergunningverleningsproces vergezeld 
gaan van een duidelijke uiterste termijn 
voor de door de respectieve instanties te 
nemen besluiten met betrekking tot de 
bouw 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 
overeenkomstig de milieuwetgeving, noch 
de inspraak van het publiek in het gedrang 
brengen. Bij deze verordening moeten 
maximumtermijnen worden vastgesteld. 
De lidstaten kunnen niettemin trachten 
deze maximumtermijnen – indien haalbaar 
– nog verder te verkorten, met name waar 
het projecten inzake slimme netwerken 
betreft waar mogelijk een minder complex 
vergunningverleningsproces mee gemoeid 
is dan bij een vergunningverleningsproces 
voor de transmissie-infrastructuur. De 
bevoegde autoriteiten dienen toe te zien op 
de naleving van de termijnen.

vergunningverleningsproces te 
stroomlijnen en te verbeteren, met 
inachtneming – voor zover mogelijk 
rekening houdend met het 
subsidiariteitsbeginsel – van regionale 
energiebronnen, nationale bevoegdheden 
en procedures voor de aanleg van nieuwe 
infrastructuur. Gezien de urgentie van de 
ontwikkeling van de energie-infrastructuur 
moet de vereenvoudiging van het 
vergunningverleningsproces vergezeld 
gaan van een duidelijke uiterste termijn 
voor de door de respectieve instanties te 
nemen besluiten met betrekking tot de 
bouw 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 
overeenkomstig de milieuwetgeving, noch 
de inspraak van het publiek in het gedrang 
brengen. Bij deze verordening moeten 
maximumtermijnen worden vastgesteld. 
De lidstaten kunnen niettemin trachten 
deze maximumtermijnen – indien haalbaar 
– nog verder te verkorten, met name waar 
het projecten inzake slimme netwerken 
betreft waar mogelijk een minder complex 
vergunningverleningsproces mee gemoeid 
is dan bij een vergunningverleningsproces 
voor de transmissie-infrastructuur. De 
bevoegde autoriteiten dienen toe te zien op 
de naleving van de termijnen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) In voorkomend geval kunnen de 
lidstaten in raambesluiten ook besluiten 
opnemen die worden getroffen in het kader 
van: onderhandelingen met individuele 
landeigenaren over verlening van toegang 
tot dan wel eigendom of recht tot het 

(37) In voorkomend geval moeten de 
lidstaten in raambesluiten ook besluiten 
opnemen op basis van ex-antestudies die 
worden getroffen in het kader van: 
onderhandelingen met individuele 
landeigenaren over verlening van toegang 



AD\1234205NL.docx 23/88 PE691.110v02-00

NL

gebruiken van onroerend goed; de 
ruimtelijke ordening die het algemene 
landgebruik van een bepaald gebied regelt, 
ook andere vormen van ontwikkeling 
omvat zoals snelwegen, spoorwegen, 
gebouwen en beschermde natuurgebieden, 
en niet specifiek met het oog op het 
geplande project wordt ingericht; het 
verlenen van operationele vergunningen. In 
het kader van het 
vergunningverleningsproces kan bij een 
project van gemeenschappelijk belang 
eventueel ook toestemming worden 
gegeven voor de aanleg van aanverwante 
infrastructuur, voor zover die essentieel is 
voor de bouw of werking van het project. 
Deze verordening, met name de bepalingen 
betreffende vergunningverlening, inspraak 
van het publiek en de tenuitvoerlegging 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang, moet worden toegepast 
onverminderd de toepassing van het 
internationale recht en het recht van de 
Unie, inclusief de bepalingen ter 
bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid en de bepalingen in het 
kader van het gemeenschappelijk maritiem 
en visserijbeleid, meer bepaald 
Richtlijn 2014/89/EU van het Europees 
Parlement en de Raad40.

tot dan wel eigendom of recht tot het 
gebruiken van onroerend goed; de 
ruimtelijke ordening die het algemene 
landgebruik van een bepaald gebied regelt, 
ook andere vormen van ontwikkeling 
omvat zoals snelwegen, spoorwegen, 
gebouwen en beschermde natuurgebieden, 
en niet specifiek met het oog op het 
geplande project wordt ingericht; het 
verlenen van operationele vergunningen. 
De opname van land in de ruimtelijke 
ordening van deze projecten mag geen 
afbreuk doen aan de subsidiabiliteit in het 
kader van andere projecten in de 
uitvoeringsfase in andere EU-
programma’s als gevolg van de 
verandering van de categorie landgebruik. 
De opname in het energie-
infrastructuurproject moet leiden tot een 
herbeoordeling van de doelstellingen van 
de reeds bestaande projecten in de 
uitvoeringsfase, maar niet tot niet-
subsidiabiliteit. In het kader van het 
vergunningverleningsproces kan bij een 
project van gemeenschappelijk belang 
eventueel ook toestemming worden 
gegeven voor de aanleg van aanverwante 
infrastructuur, voor zover die essentieel is 
voor de bouw of werking van het project. 
Deze verordening, met name de bepalingen 
betreffende vergunningverlening, inspraak 
van het publiek en de tenuitvoerlegging 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang, moet worden toegepast 
onverminderd de toepassing van het 
internationale recht en het recht van de 
Unie, inclusief de bepalingen ter 
bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid en de bepalingen in het 
kader van het gemeenschappelijk maritiem 
en visserijbeleid, meer bepaald 
Richtlijn 2014/89/EU van het Europees 
Parlement en de Raad40.

__________________ __________________
40 Richtlijn 2014/89/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot 
vaststelling van een kader voor maritieme 
ruimtelijke planning (PB L 257 van 

40 Richtlijn 2014/89/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot 
vaststelling van een kader voor maritieme 
ruimtelijke planning (PB L 257 van 
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28.8.2014, blz. 135). 28.8.2014, blz. 135).

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De kosten voor de ontwikkeling, de 
bouw, de uitbating en het onderhoud van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
moeten in de regel volledig worden 
gedragen door de gebruikers van de 
infrastructuur. Projecten van 
gemeenschappelijk belang moeten in 
aanmerking komen voor 
grensoverschrijdende kostentoewijzing 
wanneer uit een evaluatie van de 
marktvraag of van de verwachte 
tariefeffecten is gebleken dat de kosten 
onmogelijk kunnen worden gedekt via de 
door de infrastructuurgebruikers betaalde 
tarieven.

(38) De kosten voor de ontwikkeling, de 
bouw, de uitbating en het onderhoud van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
moeten in de regel worden gedragen door 
de geïnteresseerde investeerders, en niet 
alleen door de eindgebruikers van de 
infrastructuur. Bij de toewijzing van kosten 
moet in aanmerking worden genomen dat 
de eindgebruikers niet onevenredig belast 
mogen worden, met name wanneer dit 
energiearmoede tot gevolg kan 
hebben. Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten in aanmerking komen voor 
grensoverschrijdende kostentoewijzing 
wanneer uit een evaluatie van de 
marktvraag of van de verwachte 
tariefeffecten is gebleken dat de kosten 
onmogelijk kunnen worden gedekt via de 
door de infrastructuurgebruikers betaalde 
tarieven.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het vertrekpunt voor de discussie 
betreffende een passende kostentoewijzing 
moet de analyse zijn van de kosten en 
baten van een infrastructuurproject op basis 
van een geharmoniseerde methodologie 
voor de analyse van het gehele 
energiesysteem en op basis van hetzelfde 
scenario dat is toegepast ten tijde van de 
opneming van het project in de Unielijst 
van projecten van gemeenschappelijk 

(39) Het vertrekpunt voor de discussie 
betreffende een passende kostentoewijzing 
moet de analyse zijn van de kosten en 
baten van een infrastructuurproject op basis 
van een geharmoniseerde methodologie 
voor de analyse van het gehele 
energiesysteem en op basis van hetzelfde 
scenario dat is toegepast ten tijde van de 
opneming van het project in de Unielijst 
van projecten van gemeenschappelijk 
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belang, in het kader van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, opgesteld 
door de Europese Netwerken van 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig het bepaalde in 
Verordening (EU) 2019/943 en 
Verordening (EG) nr. 715/2009, en 
herzien door het Agentschap. Bij deze 
analyse kan ook rekening worden 
gehouden met de indicatoren en de 
bijbehorende referentiewaarden voor de 
vergelijking van de investeringskosten per 
eenheid.

belang, in het kader van de door het 
Agentschap opgestelde tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen. Bij deze 
analyse kan ook rekening worden 
gehouden met de indicatoren en de 
bijbehorende referentiewaarden voor de 
vergelijking van de investeringskosten per 
eenheid.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig de wetgeving met 
betrekking tot de interne energiemarkt 
moeten de tarieven voor toegang tot de 
netwerken de nodige 
investeringsstimulansen bieden. 
Verschillende soorten projecten van 
gemeenschappelijk belang brengen echter 
waarschijnlijk externaliteiten met zich mee 
die niet volledig kunnen worden gedekt en 
ondervangen met het reguliere systeem van 
tarieven. Bij toepassing van de wetgeving 
met betrekking tot de interne energiemarkt 
moeten de nationale regulerende instanties 
zorgen voor een stabiel en voorspelbaar 
regelgevend en financieel kader met 
stimulansen voor projecten van 
gemeenschappelijk belang, inclusief 
stimulansen voor de lange termijn, die 
evenredig zijn met het specifieke 
risiconiveau van het project. Dit is met 
name het geval bij grensoverschrijdende 
projecten, innovatieve 
elektriciteitstransmissietechnologieën met 
het oog op een brede integratie van 
hernieuwbare energiebronnen, 
gedecentraliseerde energiebronnen of 
vraagrespons binnen geïnterconnecteerde 

(41) Overeenkomstig de wetgeving met 
betrekking tot de interne energiemarkt 
moeten de tarieven voor toegang tot de 
netwerken de nodige 
investeringsstimulansen bieden. 
Verschillende soorten projecten van 
gemeenschappelijk belang brengen echter 
waarschijnlijk externaliteiten met zich mee 
die niet volledig kunnen worden gedekt en 
ondervangen met het reguliere systeem van 
tarieven. Bij toepassing van de wetgeving 
met betrekking tot de interne energiemarkt 
moeten de nationale regulerende instanties 
zorgen voor een stabiel en voorspelbaar 
regelgevend en financieel kader met 
stimulansen voor projecten van 
gemeenschappelijk belang, inclusief 
stimulansen voor de lange termijn, die 
evenredig zijn met het specifieke 
risiconiveau van het project. Dit is met 
name het geval bij grensoverschrijdende 
projecten, innovatieve 
elektriciteitstransmissietechnologieën met 
het oog op een brede integratie van 
hernieuwbare en koolstofarme 
energiebronnen, gedecentraliseerde 
energiebronnen of vraagrespons binnen 
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netwerken, alsook energietechnologie- en 
digitaliseringsprojecten, waarmee 
waarschijnlijk hogere risico’s gepaard gaan 
dan met vergelijkbare projecten in een 
bepaalde lidstaat, of die naar verwachting 
grotere voordelen opleveren voor de Unie. 
Daarnaast moet voor projecten die 
samengaan met hoge operationele kosten, 
toegang tot passende 
investeringsstimulansen mogelijk zijn. Met 
name offshorenetwerken voor 
hernieuwbare energie die de dubbele 
functionaliteit vervullen van zowel 
elektriciteitsinterconnectoren als die van 
koppeling tussen projecten voor de 
productie van hernieuwbare energie, gaan 
waarschijnlijk gepaard met hogere risico’s 
dan vergelijkbare onshore-
infrastructuurprojecten, dit als gevolg van 
hun intrinsieke relatie met activa voor 
elektriciteitsproductie die risico’s op het 
gebied van regelgeving met zich 
meebrengt, alsook op financieel gebied, 
bijvoorbeeld de behoefte aan anticiperende 
investeringen, marktrisico’s en risico’s in 
verband met het gebruik van nieuwe 
innovatieve technologieën.

geïnterconnecteerde netwerken, alsook 
energietechnologie- en 
digitaliseringsprojecten, waarmee 
waarschijnlijk hogere risico’s gepaard gaan 
dan met vergelijkbare projecten in een 
bepaalde lidstaat, of die naar verwachting 
grotere voordelen opleveren voor de Unie. 
Daarnaast moet voor projecten die 
samengaan met hoge operationele kosten, 
toegang tot passende 
investeringsstimulansen mogelijk zijn. Met 
name offshorenetwerken voor 
hernieuwbare energie die de dubbele 
functionaliteit vervullen van zowel 
elektriciteitsinterconnectoren als die van 
koppeling tussen projecten voor de 
productie van hernieuwbare energie, gaan 
waarschijnlijk gepaard met hogere risico’s 
dan vergelijkbare onshore-
infrastructuurprojecten, dit als gevolg van 
hun intrinsieke relatie met activa voor 
elektriciteitsproductie die risico’s op het 
gebied van regelgeving met zich 
meebrengt, alsook op financieel gebied, 
bijvoorbeeld de behoefte aan anticiperende 
investeringen, marktrisico’s en risico’s in 
verband met het gebruik van nieuwe 
innovatieve technologieën.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Lidstaten die momenteel in het 
kader van vergunningverleningsprocessen 
op nationaal niveau niet de hoogst 
mogelijke betekenis toekennen aan 
energie-infrastructuurprojecten, moeten 
worden aangespoord de invoering van een 
dergelijke betekenis op nationaal niveau 
in overweging te nemen en daarbij met 
name af te wegen of dit zou resulteren in 
een sneller vergunningverleningsproces.

Schrappen
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Subsidies voor werkzaamheden in 
verband met projecten van wederzijds 
belang moeten uitsluitend beschikbaar zijn 
voor investeringen op het grondgebied 
van de Unie en uitsluitend wanneer 
minstens twee lidstaten een betekenisvolle 
financiële bijdrage leveren aan de 
investeringskosten van het project met het 
oog op de baten ervan.

(47) Subsidies voor werkzaamheden in 
verband met projecten van wederzijds 
belang moeten beschikbaar zijn wanneer 
minstens één lidstaat een betekenisvolle 
financiële bijdrage levert aan de 
investeringskosten van het project met het 
oog op de baten ervan.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden 
richtsnoeren vastgesteld voor de tijdige 
ontwikkeling en de interoperabiliteit van de 
in bijlage I genoemde prioritaire corridors 
en gebieden van de trans-Europese energie-
infrastructuur (“prioritaire corridors en 
gebieden voor energie-infrastructuur”) die 
een bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit voor 2050.

1. Bij deze verordening worden 
richtsnoeren vastgesteld voor de tijdige 
ontwikkeling en de interoperabiliteit van de 
in bijlage I genoemde prioritaire corridors 
en gebieden van de trans-Europese energie-
infrastructuur (“prioritaire corridors en 
gebieden voor energie-infrastructuur”) die 
een bijdrage leveren aan de integratie van 
de energiemarkten in de Unie, de 
energievoorzieningszekerheid en de 
betaalbaarheid van energiedragers, en 
tevens stroken met de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit voor 2050, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat geen 
enkele regio aan zijn lot wordt 
overgelaten en rekening moet worden 
gehouden met het cohesiebeleid en de 
ontwikkelingsstrategieën van de Unie, de 
regio’s en de lidstaten, alsook met de 
snelle ontwikkeling van elektrische 
mobiliteit.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de definities in de Richtlijnen 
2009/73/EG, (EU) 2018/200146 en (EU) 
2019/944 van het Europees Parlement en 
de Raad en in de Verordeningen (EG) 
nr. 715/2009, (EU) 2019/942 en (EU) 
2019/943, gelden voor de toepassing van 
deze verordening de volgende definities:

Naast de definities in de Richtlijnen 
2009/73/EG, (EU) 2018/200146 en (EU) 
2019/944 van het Europees Parlement en 
de Raad en in de Verordeningen (EG) 
nr. 715/2009, (EU) 2018/1999, (EU) 
2019/942 en (EU) 2019/943, gelden voor 
de toepassing van deze verordening de 
volgende definities:

_________________ _________________
46 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

46 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 82).

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) “voorzieningszekerheid of 
energiezekerheid”: de doorlopende en 
ononderbroken beschikbaarheid van 
energie als gevolg van de verhoging van 
de efficiëntie en interoperabiliteit van 
transmissie- en distributienetwerken, de 
bevordering van de systeemflexibiliteit, de 
voorkoming van congestie, de 
waarborging van veerkrachtige 
toeleveringsketens, cyberbeveiliging en de 
bescherming van en aanpassing aan de 
klimaatverandering van alle 
infrastructuur, en met name 
infrastructuur die als kritiek wordt 
beschouwd, alsook als gevolg van de 
vermindering van strategische 
energieafhankelijkheden;
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 voor energie-infrastructuur uit te 
voeren en dat deel uitmaakt van de 
Uniebrede lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang als bedoeld in 
artikel 3;

4) “project van gemeenschappelijk 
belang”: een project dat vereist is om de in 
bijlage I genoemde prioritaire corridors en 
gebieden voor energie-infrastructuur uit te 
voeren wat betreft de 
ontwikkelingsstrategieën van de lidstaten 
en de regio’s waar het project ten uitvoer 
zal worden gelegd, dat leidt tot duurzame 
economische groei en sociale 
ontwikkeling en een duurzaam 
concurrentievermogen, en dat deel 
uitmaakt van de Uniebrede lijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
als bedoeld in artikel 3 en/of de in 
bijlage II genoemde projecten die worden 
ontwikkeld in minder verbonden, perifere, 
ultraperifere of geïsoleerde regio’s, zoals 
insulaire lidstaten, of niet onderling 
verbonden of onvoldoende verbonden 
eilanden op het grondgebied van de EU;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) “project van gemeenschappelijk 
belang voor aardgas dat zich in een 
vergevorderd stadium van de 
tenuitvoerleggingsfase bevindt of een 
zekere mate van rijpheid heeft bereikt”: 
een bestaand project van 
gemeenschappelijk belang voor aardgas 
dat zich tegen het einde van 2023 in de 
vergunningverleningsfase of de 
ontwikkelingsfase bevindt of waarvoor 
vóór die datum een subsidie uit de 
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Connecting Europe Facility is verstrekt 
voor werkzaamheden of studies;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) “project van wederzijds belang”: 
een project dat door de Unie in 
samenwerking met derde landen wordt 
bevorderd;

5) “project van wederzijds belang”: 
een project dat door de Unie in 
samenwerking met derde landen wordt 
bevorderd, met inachtneming van de 
rechtsstaat en rekening houdend met de 
ontwikkelingsstrategieën van de lidstaten 
en de regio’s waar het project ten uitvoer 
zal worden gelegd, dat leidt tot 
economische groei, 
concurrentievermogen en sociale 
ontwikkeling;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) “slim elektriciteitsnetwerk”: een 
elektriciteitsnetwerk waarbij de 
netwerkbeheerder de acties van de met het 
netwerk verbonden gebruikers digitaal kan 
monitoren, alsook informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) voor de 
communicatie met gerelateerde 
netwerkbeheerders, generatoren, 
consumenten en/of prosumenten, met het 
oog de duurzame, kostenefficiënte en 
veilige transmissie van elektriciteit;

8) “slim elektriciteitsnetwerk”: een 
elektriciteitsnetwerk waarbij de 
netwerkbeheerder de acties van de met het 
netwerk verbonden gebruikers digitaal kan 
monitoren, alsook informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) voor de 
communicatie met gerelateerde 
netwerkbeheerders, generatoren, 
energieopslag, consumenten en/of 
prosumenten, met het oog de duurzame, 
kostenefficiënte en veilige transmissie van 
elektriciteit, hetgeen hernieuwbare 
energiebronnen bevordert en de integratie 
van energiesystemen mogelijk maakt;

Amendement 37
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) “slim gasnet”: een gasnet waarbij 
gebruik wordt gemaakt van innovatieve 
digitale oplossingen voor de 
kostenefficiënte integratie van een 
verscheidenheid aan koolstofarme en 
hernieuwbare gasbronnen overeenkomstig 
de behoeften van consumenten en de 
kwaliteitseisen voor gas, teneinde de 
koolstofvoetafdruk van het bijbehorende 
gasverbruik te verkleinen, een groter 
aandeel hernieuwbare en koolstofarme 
gassen mogelijk te maken en koppelingen 
te maken met andere energiedragers en 
sectoren;

9) “slim gasnet”: een gasnet waarbij 
gebruik wordt gemaakt van innovatieve 
digitale, technologische, mechanische of 
technische oplossingen met het oog op de 
kostenefficiënte integratie van een 
verscheidenheid aan koolstofarme en 
hernieuwbare gasbronnen en mengsels 
daarvan met methaan overeenkomstig de 
behoeften van consumenten, de 
kwaliteitseisen voor gas en de 
systeemveiligheid ter verkleining van de 
koolstofvoetafdruk van het bijbehorende 
gasverbruik, ter vergroting van het aandeel 
hernieuwbare en koolstofarme gassen, en 
ter verwezenlijking van koppelingen met 
andere energiedragers en sectoren;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) “inrichting voor een nieuw doel”: 
de technische opwaardering of 
aanpassing van bestaande 
aardgasinfrastructuur ten behoeve van de 
transmissie van zuivere waterstof;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter) “vernieuwing”: de technische 
opwaardering of aanpassing van 
bestaande aardgasinfrastructuur om het 
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mengen van waterstof of biomethaan met 
methaan mogelijk te maken of op te 
voeren;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 quater) “mengen”: het vermengen 
van waterstof of biomethaan met methaan 
in vooraf vastgestelde mate;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke groep stelt zijn eigen 
reglement van orde vast, met inachtneming 
van de bepalingen als opgenomen in 
bijlage III.

2. Elke groep stelt zijn eigen 
reglement van orde vast, met inachtneming 
van de bepalingen als opgenomen in 
bijlage III, dat eveneens voorschriften 
omvat voor de voorkoming van 
belangenconflicten en de toepassing van 
het transparantiebeginsel.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De groepen werken in voorkomend 
geval samen en deze samenwerking wordt 
door de Commissie gewaarborgd en 
gefaciliteerd, met name wanneer 
projecten van invloed zijn op andere 
groepen.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het besluitvormingsorgaan van elke 
groep stelt een regionale lijst van 
voorgestelde projecten van 
gemeenschappelijk belang vast, die wordt 
opgesteld overeenkomstig de procedure 
van bijlage III, afdeling 2, de bijdrage van 
elk project aan de uitvoering van de 
prioritaire corridors en gebieden voor 
energie-infrastructuur en de naleving van 
de criteria van artikel 4.

3. Het besluitvormingsorgaan van elke 
groep stelt een regionale lijst van 
voorgestelde projecten van 
gemeenschappelijk belang vast met een 
voorlopig tijdschema, die wordt opgesteld 
overeenkomstig de procedure van 
bijlage III, afdeling 2, de bijdrage van elk 
project aan de uitvoering van de prioritaire 
corridors en gebieden voor energie-
infrastructuur en de naleving van de 
criteria van artikel 4.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vergt elk voorstel voor een project 
van gemeenschappelijk belang de 
goedkeuring van de landen op het 
grondgebied waarvan het project 
betrekking heeft; indien een land geen 
goedkeuring verleent, maakt dit land zijn 
voldoende onderbouwde redenen daartoe 
bekend aan de betrokken groep;

a) vergt elk voorstel voor een project 
van gemeenschappelijk belang de 
goedkeuring van de landen op het 
grondgebied waarvan het project 
betrekking heeft; indien een land geen 
goedkeuring verleent, maakt dit land zijn 
voldoende onderbouwde redenen daartoe 
bekend aan de betrokken groep; als het 
project van groot belang is voor de 
ontwikkeling van ten minste twee andere 
lidstaten en voor de verkleining van de 
sociale en economische kloof, wordt het 
voorgestelde project geacht te zijn 
goedgekeurd indien de projectpromotor 
en de investeerders het project financieren 
op het grondgebied van de lidstaat die 
geen goedkeuring heeft verleend; de 
betrokken lidstaat past de regels en 
voorschriften voor de 
vergunningverlening voor projecten van 
gemeenschappelijk belang toe;
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Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) maakt deze haar methodologie 
bekend, met inbegrip van de criteria en 
wegingen die in haar ontwerp- en 
definitieve versie van de regionale lijsten 
worden gebruikt voor het rangschikken 
van projecten.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het voorstellen van een nieuw project 
of een lijst van projecten houdt de 
projectpromotor rekening met de 
synergieën met de regionale en nationale 
ontwikkelingsplannen en -strategieën, met 
name met de ontwikkelingsstrategie voor 
elektrische mobiliteit en met andere 
ontwikkelingsprojecten in het gebied, 
rekening houdend met de bijdrage van het 
project aan het streven naar 
koolstofneutraliteit;

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 20 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
wijziging van de bijlagen bij deze 
verordening, teneinde de Unielijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
(“Unielijst”) vast te stellen, behoudens het 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 20 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
teneinde de Unielijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang (“Unielijst”) 
vast te stellen, behoudens het bepaalde in 
artikel 172, alinea 2, van het Verdrag 



AD\1234205NL.docx 35/88 PE691.110v02-00

NL

bepaalde in artikel 172 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

betreffende de werking van de Europese 
Unie. Gasinfrastructuur waarvoor 
duidelijk aantoonbaar is dat deze 
oplossing een belangrijke bijdrage levert 
aan de decarbonisatie van het 
energiesysteem in de regio en aan de 
sociale en economische ontwikkeling van 
het gebied in het kader van de 
cohesiedoelstellingen van de Unie, 
worden niet van de Unielijst uitgesloten. 
Bij de opstelling van de Unielijst wordt 
bovendien rekening gehouden met de 
ontwikkelingsbehoeften van de 
verschillende lidstaten, de economische en 
sociale gevolgen die de nieuwe energie-
infrastructuur voor een gebied kan 
hebben op basis van het verzoek van de 
lidstaten en de belanghebbenden, alsook 
van sociale en economische 
beoordelingen, waarbij tevens wordt 
gekeken naar de synergieën met andere 
strategieën, zoals die voor elektrische 
mobiliteit.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat de transregionale samenhang 
wordt gewaarborgd, onder inachtneming 
van het advies van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(“het Agentschap”) als bedoeld in 
bijlage III, afdeling 2, punt 12;

b) dat de transregionale coördinatie 
en samenhang, de synergieën met het 
cohesiebeleid en de 
ontwikkelingsstrategieën worden 
gewaarborgd, met inachtneming van het 
advies van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
(“het Agentschap”) als bedoeld in 
bijlage III, afdeling 2, punt 12;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de potentiële algemene voordelen 
van het project, beoordeeld volgens de 
respectieve specifieke criteria van lid 3, 
wegen zwaarder dan de kosten ervan, ook 
die op langere termijn;

b) de potentiële algemene voordelen 
van het project, de economische, sociale 
en milieuvoordelen en de voordelen voor 
de totstandbrenging van een 
geïntegreerde eengemaakte energiemarkt, 
beoordeeld volgens de respectieve 
specifieke criteria van lid 3, wegen 
zwaarder dan de kosten ervan, ook die op 
langere termijn;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het is gelegen op het grondgebied 
van één lidstaat en heeft een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect als bedoeld in 
bijlage IV, punt 1.

ii) het is gelegen op het grondgebied 
van één lidstaat en heeft een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect als bedoeld in 
bijlage IV, punt 1, of kan dit mogelijk 
hebben.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt c – ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het is gelegen op eilanden die niet 
of onvoldoende zijn verbonden met de 
trans-Europese energienetten.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het project draagt in aanzienlijke 
mate bij tot de verwezenlijking van de 

a) het project draagt in aanzienlijke 
mate bij tot de verwezenlijking van de 
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decarbonisatiedoelstellingen van de Unie 
en van het derde land, en tot 
duurzaamheid, onder meer door de 
integratie van hernieuwbare energie in het 
netwerk en de transmissie van 
hernieuwbare energie naar belangrijke 
verbruikscentra en opslagfaciliteiten;

decarbonisatiedoelstellingen van de Unie 
en van het derde land, en tot de duurzame 
economische en sociale ontwikkeling van 
de gebieden waar het ten uitvoer wordt 
gelegd, onder meer door de integratie van 
hernieuwbare en koolstofarme energie in 
het netwerk en de transmissie van 
hernieuwbare en koolstofarme energie, in 
beide richtingen, naar belangrijke 
verbruikscentra en opslagfaciliteiten;

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de potentiële algemene voordelen 
van het project, beoordeeld volgens de 
respectieve specifieke criteria van lid 3, 
wegen zwaarder dan de kosten ervan, ook 
die op langere termijn;

b) de potentiële algemene voordelen 
van het project, rekening houdend met de 
economische, sociale en milieuaspecten, 
beoordeeld volgens de respectieve 
specifieke criteria van lid 3, wegen 
zwaarder dan de kosten ervan, ook die op 
langere termijn;

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor het op het grondgebied van de 
Unie gelegen deel is het project in 
overeenstemming met de Richtlijnen 
2009/73/EG en (EU) 2019/944, voor zover 
het binnen de in de punten 1 en 3 van 
bijlage II beschreven 
infrastructuurcategorieën valt;

d) het project is in overeenstemming 
met de Richtlijnen 2009/73/EG en (EU) 
2019/944, voor zover het binnen de in de 
punten 1 en 3 van bijlage II beschreven 
infrastructuurcategorieën valt;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt e – ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) energievoorzieningszekerheid op 
basis van samenwerking en solidariteit;

ii) energievoorzieningszekerheid op 
basis van diversificatie van de 
energiebronnen, samenwerking en 
solidariteit;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt e – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een goed functionerende 
samenleving uit economisch en sociaal 
oogpunt, waarin de rechtsstaat en de 
democratische waarden worden 
geëerbiedigd;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt e – iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) synergieën met ander 
ontwikkelingsbeleid en andere 
ontwikkelingsprogramma’s in het gebied;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het project waarborgt 
interoperabiliteit tussen het vervoer van 
aardgas en het vervoer van waterstof 
dankzij de ontwikkeling van 
transmissiepijpleidingen voor aardgas die 
geschikt zijn voor het vervoer van 
waterstof en de vaststelling van een datum 
voor de volledige omschakeling van het 



AD\1234205NL.docx 39/88 PE691.110v02-00

NL

vervoer van aardgas naar het vervoer van 
waterstof, waarbij moet worden gezorgd 
voor afstemming op de nationale klimaat- 
en energieplannen en waarbij de 
doelstellingen van de EU-
waterstofstrategie moeten worden 
ondersteund.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wat projecten voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag betreft 
die vallen binnen de energie-
infrastructuurcategorieën van bijlage II, 
punt 1, de punten a), b), c) en e): het 
project draagt aanzienlijk bij tot 
duurzaamheid door de integratie van 
hernieuwbare energie in het netwerk en de 
transmissie van hernieuwbare energie naar 
belangrijke verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten, en ten minste een van de 
volgende specifieke criteria:

a) wat projecten voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag betreft 
die vallen binnen de energie-
infrastructuurcategorieën van bijlage II, 
punt 1, de punten a), b), c) en e): het 
project draagt aanzienlijk bij tot 
duurzaamheid door de integratie van 
hernieuwbare en koolstofarme energie in 
het netwerk en de transmissie van 
hernieuwbare en koolstofarme energie 
naar belangrijke verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten, en ten minste een van de 
volgende specifieke criteria:

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt a – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voorzieningszekerheid, onder meer 
door interoperabiliteit, systeemflexibiliteit, 
cyberbeveiliging, geschikte verbindingen 
en veilige en betrouwbare exploitatie van 
het systeem;

ii) voorzieningszekerheid, onder meer 
door interoperabiliteit, systeemflexibiliteit, 
cyberbeveiliging, geschikte verbindingen 
en veilige en betrouwbare exploitatie van 
het systeem, alsook de aanwijzing van 
alternatieve stroomvoorzieningssystemen 
voor noodsituaties;
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt a – ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de uitvoering van de regionale 
ontwikkelingsstrategieën, de economische 
en sociale groei van de gebieden, mede 
rekening houdend met het energiebeleid 
en de energiestrategieën op nationaal en 
lokaal niveau en de verwachte 
aanzienlijke toename van de vraag naar 
elektriciteit vanuit de vervoerssector, met 
name voor elektrische voertuigen langs 
snelwegen en nationale wegen en in 
stedelijke gebieden.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wat projecten voor slimme 
elektriciteitsnetwerken betreft die vallen 
binnen de energie-
infrastructuurcategorieën van bijlage II, 
punt 1, punt d): het project draagt 
aanzienlijk bij tot duurzaamheid door de 
integratie van hernieuwbare energie in het 
netwerk, en ten minste twee van de 
volgende specifieke criteria:

b) wat projecten voor slimme 
elektriciteitsnetwerken betreft die vallen 
binnen de energie-
infrastructuurcategorieën van bijlage II, 
punt 1, punt d): het project draagt 
aanzienlijk bij tot duurzaamheid door de 
integratie van hernieuwbare energie in het 
netwerk, en ten minste een van de 
volgende specifieke criteria:

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt b – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de uitvoering van de regionale 
ontwikkelingsstrategieën, de economische 
en sociale groei van de gebieden, mede 
rekening houdend met het energiebeleid 
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en de energiestrategieën op nationaal en 
lokaal niveau;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt b – iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) bredere vergemakkelijking van 
slimme sectorale integratie door het 
bevorderen van synergieën en coördinatie 
tussen energie-, vervoers- en 
telecommunicatiesectoren;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt c – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de uitvoering van de regionale 
ontwikkelingsstrategieën, de economische 
en sociale groei van de gebieden, mede 
rekening houdend met het energiebeleid 
en de energiestrategieën op nationaal en 
lokaal niveau;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wat waterstofprojecten betreft die 
vallen binnen de energie-
infrastructuurcategorieën van bijlage II, 
punt 3: het project draagt aanzienlijk bij tot 
duurzaamheid, onder meer door de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, de bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare waterstof en de 
ondersteuning van variabele 

d) wat waterstofprojecten betreft die 
vallen binnen de energie-
infrastructuurcategorieën van bijlage II, 
punt 3: het project draagt aanzienlijk bij tot 
duurzaamheid, onder meer door de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, de bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare en koolstofarme 
waterstof en andere veilige en duurzame 
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elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
bronnen door het bieden oplossingen voor 
flexibiliteit en/of opslag. Voorts draagt het 
project aanzienlijk bij tot ten minste een 
van de volgende specifieke criteria:

technologieën, en de ondersteuning van 
variabele elektriciteitsproductie uit 
hernieuwbare en koolstofarme bronnen 
door het bieden oplossingen voor 
flexibiliteit en/of opslag. Voorts draagt het 
project aanzienlijk bij tot ten minste een 
van de volgende specifieke criteria:

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt d – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) marktintegratie, onder meer door 
bestaande of opkomende 
waterstofnetwerken van lidstaten met 
elkaar te verbinden, of door anderszins bij 
te dragen tot het ontstaan van een netwerk 
voor het transport en de opslag van 
waterstof dat de hele Unie bestrijkt, en 
door de interoperabiliteit van verbonden 
systemen te waarborgen;

i) de integratie van bestaande of 
opkomende markten, onder meer door 
bestaande of opkomende 
waterstofnetwerken van lidstaten met 
elkaar te verbinden, of door anderszins bij 
te dragen tot het ontstaan van een netwerk 
voor het transport en de opslag van 
waterstof dat de hele Unie bestrijkt, en 
door de interoperabiliteit van verbonden 
systemen te waarborgen;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt d – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de uitvoering van de regionale 
ontwikkelingsstrategieën, de economische 
en sociale groei van de gebieden, mede 
rekening houdend met het energiebeleid 
en de energiestrategieën op nationaal en 
lokaal niveau;

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt e – i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) duurzaamheid, onder meer door de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en de bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare waterstof;

i) duurzaamheid, onder meer door de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en de bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare of koolstofarme 
waterstof;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt e – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) vergemakkelijken van de integratie 
van de slimme-energiesector door 
verschillende energiedragers en sectoren te 
koppelen;

iii) vergemakkelijken van de integratie 
van de slimme-energiesector door 
verschillende energiedragers en sectoren te 
koppelen of door flexibiliteitsdiensten 
zoals vraagsturing en opslag mogelijk te 
maken;

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt e – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de uitvoering van de regionale 
ontwikkelingsstrategieën, de economische 
en sociale groei van de gebieden, mede 
rekening houdend met het energiebeleid 
en de energiestrategieën op nationaal en 
lokaal niveau;

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt f – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) wat projecten voor slimme 
gasnetten betreft die vallen binnen de 

f) wat projecten voor slimme 
gasnetten betreft die vallen binnen de 
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energie-infrastructuurcategorie van 
bijlage II, punt 2: het project draagt 
aanzienlijk bij tot duurzaamheid door de 
integratie van hernieuwbare en 
koolstofarme gassen, zoals biomethaan, of 
hernieuwbare waterstof, in de distributie- 
en transmissienetwerken voor gas mogelijk 
te maken en te vergemakkelijken met het 
oog op de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen. Voorts draagt het 
project aanzienlijk bij tot ten minste een 
van de volgende specifieke criteria:

energie-infrastructuurcategorie van 
bijlage II, punt 2: het project draagt 
aanzienlijk bij tot duurzaamheid met het 
oog op het mogelijk maken en 
vergemakkelijken van de integratie van 
hernieuwbare en koolstofarme gassen, 
zoals biomethaan, hernieuwbare of 
koolstofarme waterstof en synthetische 
gassen en mengsels daarvan met 
methaan, in de distributie- en 
transmissienetwerken voor gas, alsook 
opslagsystemen met het oog op het 
terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen. Voorts draagt het project 
aanzienlijk bij tot ten minste een van de 
volgende specifieke criteria:

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt f – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) netwerkveiligheid en kwaliteit van 
de voorziening door de efficiëntie en 
interoperabiliteit van gastransmissie en 
-distributie bij dagelijkse 
netwerkexploitatie te verbeteren, onder 
meer door het aanpakken van uitdagingen 
als gevolg van het injecteren van gassen 
van verschillende kwaliteiten door de 
toepassing van innovatieve technologieën 
en cyberbeveiliging;

i) netwerkveiligheid en kwaliteit van 
de voorziening door deze te vernieuwen, 
voor een nieuw doel in te richten of de 
capaciteit te verhogen, of door de 
efficiëntie en interoperabiliteit van 
gastransmissie en -distributie of 
opslagsystemen bij dagelijkse 
netwerkexploitatie te verbeteren, onder 
meer door het aanpakken van uitdagingen 
als gevolg van het injecteren van gassen 
van verschillende kwaliteiten door de 
toepassing van oplossingen op minstens 
een van de volgende gebieden: innovatieve 
technologieën, technologische, 
mechanische of technische verbeteringen, 
of cyberbeveiliging;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 – punt f – iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) vergemakkelijken van de integratie 
van de slimme-energiesector door 
koppelingen te maken met andere 
energiedragers en sectoren en vraagsturing 
mogelijk te maken.

iii) vergemakkelijken van de integratie 
van de slimme-energiesector door 
bidirectionele stromen tot stand te 
brengen of koppelingen te maken met 
andere energiedragers en sectoren en 
vraagsturing, opslag en 
flexibiliteitsdiensten mogelijk te maken;

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt f – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de uitvoering van de regionale 
ontwikkelingsstrategieën, de economische 
en sociale groei van de gebieden, mede 
rekening houdend met het energiebeleid 
en de energiestrategieën op nationaal en 
lokaal niveau;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt f – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) het mogelijk maken van het 
vervoer van hernieuwbare of 
koolstofarme gassen van productie-
eenheden naar de transmissie- of 
distributienetwerken;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) wat betreft projecten van 
gemeenschappelijk belang voor aardgas 
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die zich in een vergevorderd stadium van 
de tenuitvoerleggingsfase bevinden of een 
zekere mate van rijpheid hebben bereikt 
die vallen binnen de energie-
infrastructuurcategorie van bijlage II, 
punt 5 bis: het project draagt aanzienlijk 
bij tot ten minste een van de volgende 
specifieke criteria:
i)  marktintegratie, onder meer door 
de isolatie van ten minste één lidstaat op 
te heffen en knelpunten in de energie-
infrastructuur te verkleinen; 
interoperabiliteit en systeemflexibiliteit;
ii) energievoorzieningszekerheid, 
onder meer door geschikte verbindingen 
en diversificatie van leveringsbronnen, 
tegenpartijen voor levering en 
leveringsroutes;
iii) mededinging, onder meer door 
diversificatie van leveringsbronnen, 
tegenpartijen voor levering en 
leveringsroutes;
iv) duurzaamheid, onder meer door de 
uitstoot te verlagen, stroomopwekking uit 
fluctuerende hernieuwbare bronnen te 
ondersteunen en het gebruik van 
hernieuwbaar of koolstofarm gas te 
vergroten;

Amendement 78

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Projecten met betrekking tot 
aardgasinfrastructuur worden 
aangemerkt als projecten van 
gemeenschappelijk belang en komen 
onder de categorie “slimme gasnetten” in 
aanmerking voor financiële steun uit de 
Connecting Europe Facility indien aan de 
volgende criteria wordt voldaan:
a)  het betreft projecten voor 
aardgastransmissiepijpleidingen die de 
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transitie van steenkool naar aardgas 
mogelijk maken, rekening houdend met 
het feit dat de pijpleidingen voldoen aan 
alle noodzakelijke 
duurzaamheidsmaatregelen en technische 
vereisten om 100 % waterstof te vervoeren 
en interconnecties mogelijk maken tussen 
steenkoolregio’s van ten minste 
twee lidstaten, op basis van de verwijzing 
naar de nationale klimaat- en 
energieplannen, met inbegrip van het 
toepassingsgebied van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen;
b)  het betreft projecten voor 
aardgastransmissiepijpleidingen waarbij 
de pijpleidingen geschikt zijn voor het 
transport van waterstof op basis van de 
verwijzing naar de nationale klimaat- en 
energieplannen, met inbegrip van het 
toepassingsgebied van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van projecten dient elke 
groep de nodige aandacht te besteden aan:

Om te zorgen voor een samenhangende 
beoordelingsmethode onder de 
verschillende groepen dient elke groep bij 
de beoordeling van projecten de nodige 
aandacht te besteden aan:

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de urgentie van elk voorgesteld 
project om te kunnen voldoen aan de 
energiebeleidsdoelstellingen van de Unie 
op het gebied van decarbonisatie, 

a) de urgentie van elk voorgesteld 
project om te kunnen voldoen aan de 
energiebeleidsdoelstellingen van de Unie 
op het gebied van decarbonisatie, 
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marktintegratie, mededinging, 
duurzaamheid en voorzieningszekerheid;

marktintegratie, mededinging, 
duurzaamheid en voorzieningszekerheid en 
het “energie-efficiëntie eerst”-beginsel;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de urgentie van elk voorgesteld 
project om te kunnen voldoen aan de 
energiebeleidsdoelstellingen van de Unie 
op het gebied van decarbonisatie, 
marktintegratie, mededinging, 
duurzaamheid en voorzieningszekerheid;

a) de urgentie van elk voorgesteld 
project om te kunnen voldoen aan de 
energiebeleidsdoelstellingen van de Unie 
op het gebied van decarbonisatie, 
marktintegratie en integratie op de interne 
markt, mededinging, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, en de bijdrage aan 
het cohesiebeleid;

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De projectpromotoren stellen een 
uitvoeringsplan voor hun projecten van 
gemeenschappelijk belang op, met inbegrip 
van een tijdschema voor:

1. De projectpromotoren stellen een 
openbaar toegankelijk uitvoeringsplan 
voor hun projecten van gemeenschappelijk 
belang op, met inbegrip van een tijdschema 
voor:

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) haalbaarheids- en ontwerpstudies, 
onder meer met betrekking tot de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
de inachtneming van de milieuwetgeving 
en van het beginsel “geen ernstige afbreuk 

a) haalbaarheids- en ontwerpstudies, 
onder meer met betrekking tot de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
de inachtneming van de milieuwetgeving 
en van het “energie-efficiëntie eerst”-
beginsel en het beginsel “geen ernstige 
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doen”; afbreuk doen” aan de milieudoelstellingen 
in de zin van artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852, alsook van 
het cohesiebeleid, zodat niemand aan zijn 
lot wordt overgelaten;

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de goedkeuring door de nationale 
regulerende instantie of enige andere 
betrokken autoriteit;

b) een voldoende lange periode voor 
de goedkeuring door de nationale 
regulerende instantie of enige andere 
betrokken autoriteit;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. TSB’s, 
distributiesysteembeheerders en andere 
exploitanten werken samen om de 
ontwikkeling van projecten van 
gemeenschappelijk belang in hun gebied te 
vergemakkelijken.

2. Transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders en andere 
exploitanten werken samen om de 
ontwikkeling van projecten van 
gemeenschappelijk belang in hun gebied te 
vergemakkelijken en in het kader van het 
cohesiebeleid de economische, sociale, 
ecologische en regionale verschillen aan 
te pakken, evenals de verwachte 
aanzienlijke toename van de vraag naar 
elektriciteit vanuit de vervoerssector, met 
name voor elektrische voertuigen langs 
snelwegen en in stedelijke gebieden.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 31 december van elk 
jaar volgend op het jaar waarin een project 
van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig artikel 3 op de Unielijst 
wordt geplaatst, dienen de 
projectpromotoren, voor elk project dat 
valt binnen de categorieën van bijlage II, 
punten 1 tot en met 4, een jaarverslag in bij 
de in artikel 8 bedoelde bevoegde instantie.

4. Uiterlijk op 28 februari van het 
tweede jaar volgend op het jaar waarin een 
project van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig artikel 3 op de Unielijst 
wordt geplaatst, dienen de 
projectpromotoren, voor elk project dat 
valt binnen de categorieën van bijlage II, 
punten 1 tot en met 4, een jaarverslag in bij 
de in artikel 8 bedoelde bevoegde instantie.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit verslag bevat gegevens over: Dit verslag is openbaar en bevat gegevens 
over:

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar 
dienen de in artikel 8 bedoelde bevoegde 
instanties bij het Agentschap en bij de 
respectieve groep het in lid 4 van dit artikel 
bedoelde verslag in, aangevuld met 
informatie over de stand van en, wanneer 
relevant, de vertragingen bij de uitvoering 
van de projecten van gemeenschappelijk 
belang op hun grondgebied met betrekking 
tot de vergunningverleningsprocessen, en 
over de redenen van die vertragingen. De 
bijdrage van de bevoegde instanties aan het 
verslag wordt duidelijk als zodanig 
aangeduid en opgesteld zonder de door de 
projectpromotoren ingediende tekst te 
wijzigen.

5. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
dienen de in artikel 8 bedoelde bevoegde 
instanties bij het Agentschap en bij de 
respectieve groep het in lid 4 van dit artikel 
bedoelde verslag in, aangevuld met 
informatie over de stand van en, wanneer 
relevant, de vertragingen bij de uitvoering 
van de projecten van gemeenschappelijk 
belang op hun grondgebied met betrekking 
tot de vergunningverleningsprocessen, en 
over de redenen van die vertragingen. De 
bijdrage van de bevoegde instanties aan het 
verslag wordt duidelijk als zodanig 
aangeduid en opgesteld zonder de door de 
projectpromotoren ingediende tekst te 
wijzigen. Ter waarborging van de 
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transparantie wordt elk verslag binnen 
dertig dagen na de datum van de 
indiening ervan op de website van het 
Agentschap gepubliceerd.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uiterlijk op 30 april van elk jaar, 
wanneer er een nieuwe Unielijst moet 
worden vastgesteld, dient het Agentschap 
bij de groepen een geconsolideerd verslag 
in met betrekking tot de projecten van 
gemeenschappelijk belang die onder de 
bevoegdheid van de nationale regulerende 
instanties vallen, met een evaluatie van de 
geboekte vooruitgang, en doet het, wanneer 
passend, aanbevelingen omtrent de 
manieren waarop vertragingen kunnen 
worden goedgemaakt en voorkomende 
problemen kunnen worden opgelost. In dat 
geconsolideerde verslag wordt 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EU) 2019/942 geëvalueerd in hoeverre de 
netontwikkelingsplannen voor het geheel 
van de Unie met betrekking tot de 
prioritaire corridors en gebieden voor 
energie-infrastructuur op een 
samenhangende manier worden uitgevoerd.

6. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar, 
wanneer er een nieuwe Unielijst moet 
worden vastgesteld, dient het Agentschap 
bij de groepen een geconsolideerd verslag 
in met betrekking tot de projecten van 
gemeenschappelijk belang die onder de 
bevoegdheid van de nationale regulerende 
instanties vallen, met een evaluatie van de 
geboekte vooruitgang, en doet het, wanneer 
passend, aanbevelingen omtrent de 
manieren waarop vertragingen kunnen 
worden goedgemaakt en voorkomende 
problemen kunnen worden opgelost. In dat 
geconsolideerde verslag wordt 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EU) 2019/942 geëvalueerd in hoeverre de 
netwerkontwikkelingsplannen voor het 
geheel van de Unie met betrekking tot de 
prioritaire corridors en gebieden voor 
energie-infrastructuur op een 
samenhangende manier worden uitgevoerd. 
Ter waarborging van de transparantie 
wordt elk verslag binnen dertig dagen na 
de datum van de indiening ervan op de 
website van het Agentschap gepubliceerd.

Amendement 90

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Op verzoek van het Agentschap 
doen de projectpromotoren het 
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uitvoeringsplan of een gelijkwaardig plan 
toekomen aan het Agentschap met het oog 
op de uitvoering van de door het 
Agentschap vastgestelde taken.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uiterlijk op [31 juli 2022] en voor 
elke specifieke regionale groep per 
prioritaire corridor voor 
offshorenetwerken, zoals gedefinieerd in 
bijlage I, zetten de nationale bevoegde 
instanties in de lidstaten die tot de 
respectieve groep behoren gezamenlijk 
unieke contactpunten, “offshore-
onestopshops”, op voor projectpromotoren, 
die verantwoordelijk zijn voor de 
vereenvoudiging en coördinatie van het 
vergunningverleningsproces voor 
offshorenetwerken voor projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van hernieuwbare energie, tevens rekening 
houdend met de behoefte aan coördinatie 
tussen het vergunningsproces voor de 
energie-infrastructuur en dat voor de 
productiemiddelen. De offshore-
onestopshops fungeren als bewaarplaats 
voor bestaande zeegebiedstudies en 
-plannen, en hebben tot doel het 
vergunningsproces van individuele 
projecten van gemeenschappelijk belang te 
vereenvoudigen en de vaststelling van de 
raambesluiten voor dergelijke projecten 
door de relevante nationale bevoegde 
instanties te coördineren. Elke regionale 
groep per prioritaire corridor voor 
offshorenetwerken zet, bijgestaan door de 
nationale bevoegde instanties in de 
lidstaten die tot de groep behoren, de 
offshore-onestopshops op afhankelijk van 
de specifieke regionale kenmerken en 
geografie, en bepalen de locatie ervan, de 
toewijzing van de middelen en specifieke 

6. Uiterlijk op [31 juli 2022] en voor 
elke specifieke regionale groep per 
prioritaire corridor voor 
offshorenetwerken, zoals gedefinieerd in 
bijlage I, zetten de nationale bevoegde 
instanties in de lidstaten die tot de 
respectieve groep behoren gezamenlijk 
unieke contactpunten, “offshore-
onestopshops”, op voor projectpromotoren, 
die verantwoordelijk zijn voor de 
vereenvoudiging en coördinatie van het 
vergunningverleningsproces voor 
offshorenetwerken voor projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van hernieuwbare energie, tevens rekening 
houdend met de behoefte aan coördinatie 
tussen het vergunningsproces voor de 
energie-infrastructuur en dat voor de 
productiemiddelen. De offshore-
onestopshops fungeren als bewaarplaats 
voor bestaande zeegebiedstudies en 
-plannen, en hebben tot doel het 
vergunningsproces van individuele 
projecten van gemeenschappelijk belang 
en de energie-infrastructuur voor 
projecten op het gebied van elektriciteit 
uit hernieuwbare offshore-
energiebronnen te vereenvoudigen en de 
vaststelling van de raambesluiten voor 
dergelijke projecten door de relevante 
nationale bevoegde instanties te 
coördineren. Elke regionale groep per 
prioritaire corridor voor offshorenetwerken 
zet, bijgestaan door de nationale bevoegde 
instanties in de lidstaten die tot de groep 
behoren, de offshore-onestopshops op 
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regels voor de werking ervan. afhankelijk van de specifieke regionale 
kenmerken en geografie, en bepalen de 
locatie ervan, de toewijzing van de 
middelen en specifieke regels voor de 
werking ervan.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – punt a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instanties zorgen ervoor dat 
de vergunningverlening voor elke 
categorie van projecten van 
gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig dit hoofdstuk wordt 
versneld. Daartoe passen de bevoegde 
instanties hun eisen voor de start van het 
vergunningverleningsproces en voor de 
aanvaarding van het ingediende 
aanvraagdossier aan, om ze geschikt te 
maken voor projecten waarvoor vanwege 
hun aard of kleinere schaal wellicht minder 
toestemmingen en goedkeuringen nodig 
zijn om de bouwklaarfase te bereiken en de 
procedure voor de aanvraag derhalve niet 
hoeft te worden toegepast. Dergelijke 
kleinschaligere projecten kunnen 
betrekking hebben op slimme gas- en 
elektriciteitsnetwerken en elektrolyse-
installaties.

De bevoegde instanties zorgen ervoor dat 
de gezamenlijke duur van de 
twee procedures als bedoeld in lid 1 niet 
meer bedraagt dan drie jaar en 
zes maanden, waar nodig met inbegrip 
van de vaststelling van termijnen in de 
wetgeving ter zake, onder meer met 
betrekking tot de 
milieueffectbeoordelingen. Daartoe passen 
de bevoegde instanties hun eisen voor de 
start van het vergunningverleningsproces 
en voor de aanvaarding van het ingediende 
aanvraagdossier aan, om ze geschikt te 
maken voor projecten waarvoor vanwege 
hun aard of kleinere schaal wellicht minder 
toestemmingen en goedkeuringen nodig 
zijn om de bouwklaarfase te bereiken en de 
procedure voor de aanvraag derhalve niet 
hoeft te worden toegepast. Dergelijke 
kleinschaligere projecten kunnen 
betrekking hebben op slimme gas- en 
elektriciteitsnetwerken en elektrolyse-
installaties.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De bepalingen in dit artikel laten 
eventuele nationale wetgeving waarin 
gunstigere voorwaarden worden 
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gehanteerd dan de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden onverlet, met 
name waar het de termijnen en de 
vereisten voor een bepaald soort 
investering betreft. De nationale 
autoriteiten moeten erop toezien dat de 
gunstigste voorwaarden worden toegepast 
op de projecten van gemeenschappelijk 
belang.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [16 november 2022] 
publiceren het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders (ENTSB) 
voor elektriciteit en het ENTSB voor gas 
hun respectieve methodologieën, inclusief 
de netwerk- en marktmodellering, en doen 
zij deze toekomen aan de lidstaten, de 
Commissie en het Agentschap voor een 
geharmoniseerde kosten-batenanalyse voor 
het gehele energiesysteem van de Unie van 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, punt 1, de punten a), b), c) en e), 
en punt 3.

Uiterlijk op [16 november 2022] 
publiceren het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders (ENTSB) 
voor elektriciteit en het ENTSB voor gas 
hun respectieve methodologieën, inclusief 
de netwerk- en marktmodellering, en doen 
zij deze toekomen aan de lidstaten, de 
Commissie en het Agentschap voor een 
geharmoniseerde kosten-batenanalyse voor 
het gehele energiesysteem van de Unie van 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, punt 1, de punten a), b), c) en e), 
en punt 3. In de kosten-batenanalyse 
wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen van de Green Deal en het 
cohesiebeleid.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methodologieën moeten worden 
toegepast ter voorbereiding van elk 
daaropvolgend Uniebreed tienjarig 
netontwikkelingsplan dat overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EG) 

Deze methodologieën moeten worden 
toegepast ter voorbereiding van elk 
daaropvolgend Uniebreed tienjarig 
netontwikkelingsplan dat door het 
Agentschap wordt ontwikkeld. Deze 
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nr. 715/2009 en artikel 30 van 
Verordening (EU) 2019/943 wordt 
ontwikkeld door het ENTSB voor 
elektriciteit of het ENTSB voor gas. Deze 
methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen en stemmen 
overeen met de in bijlage IV uiteengezette 
regels en indicatoren.

methodologieën worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in bijlage V 
omschreven beginselen en stemmen 
overeen met de in bijlage IV uiteengezette 
regels en indicatoren.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van de methodologieën 
houden het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas rekening met de 
regionale ontwikkelingsplannen, het 
Unie-, nationaal en regionaal beleid, het 
cohesiebeleid en de oplossingen voor het 
verkleinen van de 
ontwikkelingsverschillen tussen lidstaten 
en tussen regio’s, en houden zij eveneens 
rekening met de doelstelling om alle 
hernieuwbare technologieën te 
bevorderen en met de verwachte 
aanzienlijke toename van de vraag naar 
elektriciteit vanuit de vervoerssector, met 
name voor elektrische voertuigen langs 
snelwegen en nationale wegen en in 
stedelijke gebieden.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de wijzigingen in de 
methodologieën worden geacht van 
incrementele aard te zijn en niet van 
invloed zijn op de definitie van voordelen, 
kosten en andere relevante kosten-

6. Indien de wijzigingen in de 
methodologieën worden geacht van 
incrementele aard te zijn en niet van 
invloed zijn op de definitie van voordelen, 
kosten en andere relevante kosten-
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batenparameters, zoals gedefinieerd in de 
meest recente, door de Commissie 
goedgekeurde methodologie voor de 
kosten-batenanalyse van het gehele 
energiesysteem, passen het ENTSB voor 
elektriciteit en het ENTSB voor gas hun 
respectieve methodologieën aan met 
inachtneming van het advies van het 
Agentschap als bedoeld in lid 2, en dienen 
zij deze vervolgens ter goedkeuring in bij 
het Agentschap.

batenparameters, zoals gedefinieerd in de 
meest recente, door de Commissie 
goedgekeurde methodologie voor de 
kosten-batenanalyse van het gehele 
energiesysteem, passen het ENTSB voor 
elektriciteit en het ENTSB voor gas hun 
respectieve methodologieën aan met 
inachtneming van het advies van het 
Agentschap als bedoeld in lid 2, en dienen 
zij deze vervolgens ter goedkeuring in bij 
de Commissie, samen met een document 
waarin de voorgestelde wijzigingen 
worden toegelicht en gerechtvaardigd.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Binnen een termijn van twee weken 
na de goedkeuring door het Agentschap of 
de Commissie overeenkomstig de leden 5 
en 6, maken het ENTSB voor elektriciteit 
en het ENTSB voor gas hun respectieve 
methodologieën op hun websites bekend. 
Zij publiceren de desbetreffende 
inputgegevens en andere relevante 
netwerk-, load-flow- en marktgegevens 
met voldoende nauwkeurigheid en met 
inachtneming van hun nationale recht en de 
desbetreffende 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

8. Binnen een termijn van twee weken 
na de goedkeuring door de Commissie 
overeenkomstig de leden 5 en 6, maken het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas hun respectieve methodologieën 
op hun websites bekend. Zij publiceren de 
desbetreffende inputgegevens en andere 
relevante netwerk-, load-flow- en 
marktgegevens met voldoende 
nauwkeurigheid en met inachtneming van 
hun nationale recht en de desbetreffende 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De methodologieën worden op 
gezette tijden geactualiseerd en verbeterd 
overeenkomstig de in de leden 1 tot en 
met 6 beschreven procedure. Mits zij 
daartoe een passende rechtvaardiging en 

9. De methodologieën worden op 
verzoek van de Commissie op gezette 
tijden geactualiseerd en verbeterd 
overeenkomstig de in de leden 1 tot en 
met 6 beschreven procedure. Mits zij 



AD\1234205NL.docx 57/88 PE691.110v02-00

NL

een tijdschema geven, kunnen het 
Agentschap, op zijn eigen initiatief of op 
een met redenen omkleed verzoek van de 
nationale regulerende instanties of 
belanghebbenden, en na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen, en 
de Commissie verzoeken om dergelijke 
actualiseringen en verbeteringen te 
verstrekken. Het Agentschap maakt de 
verzoeken van de nationale regulerende 
instanties of belanghebbenden bekend, en 
ook alle relevante niet-commercieel 
gevoelige documenten die aanleiding 
geven tot een verzoek om actualisering of 
verbetering van de zijde van het 
Agentschap.

daartoe een passende rechtvaardiging en 
een tijdschema geven, kunnen het 
Agentschap, op zijn eigen initiatief of op 
een met redenen omkleed verzoek van de 
nationale regulerende instanties of 
belanghebbenden, en na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen, en 
de Commissie verzoeken om dergelijke 
actualiseringen en verbeteringen te 
verstrekken. Het Agentschap maakt de 
verzoeken van de nationale regulerende 
instanties of belanghebbenden bekend, en 
ook alle relevante niet-commercieel 
gevoelige documenten die aanleiding 
geven tot een verzoek om actualisering of 
verbetering van de zijde van het 
Agentschap.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Om de drie jaar stelt het 
Agentschap een reeks indicatoren met 
bijbehorende referentiewaarden vast ter 
vergelijking van de investeringskosten per 
eenheid voor vergelijkbare projecten van 
de infrastructuurcategorieën die zijn 
vermeld in bijlage II, punten 1 en 3, en 
maakt het deze openbaar toegankelijk. 
Deze referentiewaarden kunnen door het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas worden gebruikt voor de kosten-
batenanalysen die worden opgemaakt 
voor de daaropvolgende Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen. 
De eerste reeks indicatoren wordt uiterlijk 
op [1 november 2022] gepubliceerd.

10. Om de drie jaar stelt het 
Agentschap een reeks indicatoren met 
bijbehorende referentiewaarden vast ter 
vergelijking van de investeringskosten per 
eenheid voor vergelijkbare projecten van 
de infrastructuurcategorieën die zijn 
vermeld in bijlage II, punten 1 en 3, en 
maakt het deze openbaar toegankelijk. De 
eerste reeks indicatoren wordt uiterlijk op 
[1 november 2022] gepubliceerd.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Het consistente en onderling 
samenhangende model als bedoeld in 
lid 11 omvat ten minste de onderlinge 
verbanden van de respectieve sectoren in 
alle stadia van de infrastructuurplanning, in 
het bijzonder scenario’s, de vaststelling 
van leemten op het gebied van 
infrastructuur, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit, en 
projectbeoordeling.

12. Het consistente en onderling 
samenhangende model als bedoeld in 
lid 11 omvat ten minste de onderlinge 
verbanden van de respectieve sectoren in 
alle stadia van de infrastructuurplanning, in 
het bijzonder scenario’s en de daarin 
vastgestelde leemten op het gebied van 
infrastructuur, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit binnen 
de scenario’s, en projectbeoordeling. Het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas nemen in het onderling 
samenhangende model een routekaart op 
voor de toekomstige opneming van andere 
sectoren die van belang zijn voor de 
gezonde ontwikkeling van het 
elektriciteitssysteem alsmede voor het 
gassysteem, overeenkomstig de Europese, 
nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [31 juli 2022] 
publiceert het Agentschap, na uitvoerig 
overleg, waarbij de Commissie en ten 
minste ook de organisaties moeten worden 
betrokken die alle relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen, met 
inbegrip van het ENTSB voor elektriciteit, 
het ENTSB voor gas, de EU-DSB-entiteit 
en relevante belanghebbenden uit de 
waterstofsector, de kaderrichtsnoeren voor 
de door het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas te ontwikkelen 
gezamenlijke scenario’s. Deze richtsnoeren 
worden indien nodig regelmatig 
bijgewerkt.

1. Uiterlijk op [31 juli 2022] 
publiceert het Agentschap, na uitvoerig 
overleg, waarbij de Commissie, de 
lidstaten en ten minste ook de organisaties 
moeten worden betrokken die alle 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, met inbegrip van het 
ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor 
gas, de EU-DSB-entiteit en relevante 
belanghebbenden uit de waterstofsector, de 
kaderrichtsnoeren voor de door het ENTSB 
voor elektriciteit en het ENTSB voor gas te 
ontwikkelen gezamenlijke scenario’s. Deze 
richtsnoeren worden indien nodig 
regelmatig bijgewerkt.
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtsnoeren omvatten het energie-
efficiëntie-eerstbeginsel en zorgen ervoor 
dat de onderliggende scenario’s van het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas volledig in overeenstemming zijn 
met de meest recente 
decarbonisatiedoelstellingen van de 
Europese Unie voor de middellange en 
lange termijn en de meest recente 
beschikbare scenario’s van de Commissie.

De richtsnoeren omvatten het “energie-
efficiëntie eerst”-beginsel en zorgen ervoor 
dat de onderliggende scenario’s van het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas, alsook die van het Agentschap, 
volledig in overeenstemming zijn met de 
meest recente decarbonisatiedoelstellingen 
van de Europese Unie voor de middellange 
en lange termijn, de meest recente 
beschikbare scenario’s van de Commissie, 
de regionale ontwikkelingsplannen, het 
regionale en nationale beleid, het 
cohesiebeleid en de oplossingen voor het 
verkleinen van de 
ontwikkelingsverschillen tussen lidstaten 
en regio’s, rekening houdend met de 
energiezekerheidsstrategie van de 
Europese Unie als geheel en de verwachte 
aanzienlijke toename van de vraag naar 
elektriciteit vanuit de vervoerssector, met 
name voor elektrische voertuigen langs 
snelwegen en nationale wegen en in 
stedelijke gebieden, om synergie te 
waarborgen met het TEN-T.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van de leemten op het 
gebied van infrastructuur passen het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas het energie-efficiëntie-
eerstbeginsel toe en nemen zij met 
prioriteit alle relevante niet-infrastructurele 
oplossingen in overweging om de 
vastgestelde de leemten op te vullen.

Bij de beoordeling van de leemten op het 
gebied van infrastructuur passen het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas het “energie-efficiëntie eerst”-
beginsel toe en nemen zij met prioriteit alle 
relevante niet-infrastructurele oplossingen 
in overweging om de vastgestelde de 
leemten op te vullen. Bij aanzienlijke 
vastgestelde leemten in de infrastructuur 
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nemen het ENTSB voor elektriciteit en 
het ENTSB voor gas passende technische 
oplossingen in overweging, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
het gebied, de verschillen met betrekking 
tot de mate van verontreiniging in het 
kader van de huidige, in de regio 
toegepaste energieoplossingen, de nieuwe 
voorgestelde technologie, de nationale 
ontwikkelingsstrategieën en het 
cohesiebeleid. Wanneer het gebruik van 
de aardgasinfrastructuur van essentieel 
belang is voor de regio en de enige 
efficiënte oplossing is die een belangrijke 
bijdrage levert aan decarbonisatie en voor 
de mogelijke omzetting van aardgas naar 
koolstofarme gassen, komen de projecten 
in aanmerking.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaand aan de indiening van hun 
respectieve verslagen voeren het ENTSB 
voor elektriciteit en het ENTSB voor gas 
uitvoerig overleg, waarbij ten minste ook 
alle belanghebbenden worden betrokken, 
met inbegrip van de EU-DSB-entiteit, alle 
relevante belanghebbenden bij waterstof 
en alle vertegenwoordigers van de lidstaten 
die deel uitmaken van de in bijlage I 
genoemde prioritaire corridors.

Voorafgaand aan de indiening van hun 
respectieve verslagen voeren het ENTSB 
voor elektriciteit en het ENTSB voor gas 
uitvoerig overleg, waarbij ten minste ook 
alle relevante belanghebbenden van de 
vraag- en aanbodzijde worden betrokken, 
met inbegrip van de EU-DSB-entiteit, 
vertegenwoordigers uit de waterstofsector, 
de sector hernieuwbare energie, 
aanbieders van flexibiliteitsdiensten en 
het maatschappelijk middenveld, en alle 
vertegenwoordigers van de lidstaten die 
deel uitmaken van de in bijlage I genoemde 
prioritaire corridors.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een termijn van 
drie maanden na de ontvangst van het 
ontwerpverslag over leemten op het gebied 
van infrastructuur, samen met de tijdens 
het overleg ontvangen input en een verslag 
over de wijze waarop daarmee rekening 
werd gehouden, brengt het Agentschap bij 
het ENTSB voor elektriciteit of het 
ENTSB voor gas en de Commissie advies 
uit.

3. Binnen een termijn van 
drie maanden na de ontvangst van het 
ontwerpverslag over leemten op het gebied 
van infrastructuur, samen met de tijdens 
het overleg ontvangen input en een verslag 
over de wijze waarop daarmee rekening 
werd gehouden, brengt het Agentschap bij 
het ENTSB voor elektriciteit of het 
ENTSB voor gas en de Commissie advies 
uit en maakt het dit openbaar 
toegankelijk.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas passen hun verslagen 
over leemten op het gebied van 
infrastructuur aan, met inachtneming van 
het advies van het Agentschap en 
overeenkomstig het advies van de 
Commissie, en publiceren vervolgens de 
definitieve verslagen over leemten op het 
gebied van infrastructuur.

5. Het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas passen hun verslagen 
over leemten op het gebied van 
infrastructuur aan overeenkomstig het 
advies van het Agentschap en het advies 
van de Commissie. Indien de adviezen niet 
terugkomen in de definitieve verslagen 
over leemten op het gebied van 
infrastructuur, moet dit terdege worden 
gemotiveerd.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [31 juli 2022] bepalen 
de lidstaten, met steun van de Commissie, 
binnen hun specifieke prioritaire corridors 
voor offshorenetwerken zoals bedoeld in 
bijlage I, punt 2, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van en ontwikkeling 
in elke regio, gezamenlijk hoeveel 
offshoreproductie van hernieuwbare 

1. Uiterlijk op [31 juli 2022] stellen 
de lidstaten, met steun van de Commissie, 
binnen hun specifieke prioritaire corridors 
voor offshorenetwerken zoals bedoeld in 
bijlage I, punt 2, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van en ontwikkeling 
in elke regio, gezamenlijk streefdoelen 
vast voor de offshoreproductie van 
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energie er tegen 2050 in elk zeegebied 
moet worden ontwikkeld, met tussentijdse 
stappen in 2030 en 2040, in het licht van 
hun nationale energie- en klimaatplannen, 
het potentieel voor hernieuwbare offshore-
energie van elk zeegebied, 
milieubescherming, aanpassing aan de 
klimaatverandering, andere vormen van 
gebruik van de zee en de 
decarbonisatiestreefcijfers van de Unie, en 
komen zij overeen samen te werken op dit 
gebied. Deze overeenkomst wordt 
schriftelijk vastgelegd voor elk zeegebied 
dat verbonden is met het grondgebied van 
de Unie.

hernieuwbare energie die tegen 2050 in elk 
zeegebied moet worden ontwikkeld, met 
tussentijdse stappen in 2030 en 2040, in het 
licht van hun nationale energie- en 
klimaatplannen, het potentieel voor 
hernieuwbare offshore-energie van elk 
zeegebied, milieubescherming, aanpassing 
aan de klimaatverandering, andere vormen 
van gebruik van de zee en de 
decarbonisatiestreefcijfers van de Unie, en 
komen zij overeen samen te werken op dit 
gebied. Zes maanden voor de termijn voor 
de indiening van een gezamenlijk 
offshorenetwerkplan voor een specifieke 
corridor wordt het potentieel voor 
hernieuwbare offshore-energie van elk 
zeegebied bepaald in de vorm van door de 
Commissie na overleg met de lidstaten en 
andere relevante belanghebbenden 
opgestelde verslagen. Deze overeenkomst 
wordt schriftelijk vastgelegd voor elk 
zeegebied dat verbonden is met het 
grondgebied van de Unie.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op [31 juli 2023] 
ontwikkelt en publiceert het ENTSB voor 
elektriciteit, in samenwerking met de 
relevante TSB’s, de nationale regulerende 
instanties en de Commissie en 
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst, voor elk zeegebied 
geïntegreerde ontwikkelingsplannen voor 
offshorenetwerken op basis van de 
doelstellingen voor 2050, met tussentijdse 
stappen in 2030 en 2040, in 
overeenstemming met de in bijlage I 
bedoelde prioritaire corridors voor 
offshorenetwerken en met inachtneming 
van milieubescherming en andere vormen 
van gebruik van de zee. Deze geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen voor 

2. Uiterlijk op [31 juli 2023] 
ontwikkelt en publiceert het ENTSB voor 
elektriciteit, in samenwerking met de 
relevante TSB’s, de nationale regulerende 
instanties, het Agentschap en de 
Commissie en overeenkomstig de in lid 1 
bedoelde overeenkomst, voor elk 
zeegebied geïntegreerde 
ontwikkelingsplannen voor 
offshorenetwerken, inclusief 
opslagvoorzieningen om te zorgen voor 
synergie met de energiestrategieën en de 
Green Deal en om de zekerheid die de 
hernieuwbare energie kan bieden te 
vergroten, op basis van de doelstellingen 
voor 2050, met tussentijdse stappen in 
2030 en 2040, in overeenstemming met de 
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offshorenetwerken worden vervolgens om 
de drie jaar geactualiseerd.

in bijlage I bedoelde prioritaire corridors 
voor offshorenetwerken en met 
inachtneming van milieubescherming en 
andere vormen van gebruik van de zee. 
Deze geïntegreerde ontwikkelingsplannen 
voor offshorenetwerken worden vervolgens 
om de vier jaar geactualiseerd.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De efficiënt gemaakte 
investeringskosten, onderhoudskosten niet 
inbegrepen, met betrekking tot een project 
van gemeenschappelijk belang dat valt 
binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 1, de punten a), b), c) en e), en 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die vallen binnen de categorie van 
bijlage II, punt 3, wanneer zij onder de 
bevoegdheid van nationale regulerende 
instanties vallen, worden gedragen door de 
betrokken TSB(’s) of de 
projectpromotor(en) van de transmissie-
infrastructuur van de lidstaat/lidstaten 
waarvoor het project een netto positief 
effect heeft en worden, in zoverre zij niet 
reeds worden gedekt door congestielasten 
en andere heffingen, via de tarieven voor 
netwerktoegang betaald door de gebruikers 
in die lidstaat of deze lidstaten.

1. De efficiënt gemaakte 
investeringskosten, onderhoudskosten niet 
inbegrepen, met betrekking tot een project 
van gemeenschappelijk belang dat valt 
binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 1, de punten a), b) en c), en projecten 
van gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorie van bijlage II, punt 3, 
wanneer zij onder de bevoegdheid van 
nationale regulerende instanties vallen, 
worden gedragen door de betrokken 
TSB(’s), geïnteresseerde investeerders of 
de projectpromotor(en) van de transmissie-
infrastructuur van de lidstaat/lidstaten 
waarvoor het project een netto positief 
effect heeft en worden, in zoverre zij niet 
reeds worden gedekt door congestielasten 
en andere heffingen, via de tarieven voor 
netwerktoegang betaald door 
geïnteresseerde investeerders en de 
gebruikers in die lidstaat of deze lidstaten.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen een termijn van 
zes maanden na de datum waarop het 
laatste investeringsverzoek door de 

4. Binnen een termijn van zes 
maanden na de datum waarop het laatste 
investeringsverzoek door de relevante 
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relevante nationale regulerende instanties 
is ontvangen, nemen die nationale 
regulerende instanties, na raadpleging van 
de betrokken projectpromotoren, 
gezamenlijke gecoördineerde besluiten 
inzake de toewijzing van de door elke 
systeembeheerder voor het project in 
kwestie te dragen kosten, alsmede over de 
verwerking daarvan in de tarieven. De 
nationale regulerende instanties verwerken 
alle efficiënt gemaakte investeringskosten 
in de tarieven overeenkomstig de 
toewijzing van de door elke 
systeembeheerder voor het project in 
kwestie te dragen investeringskosten. De 
nationale regulerende instanties beoordelen 
daarna, in voorkomend geval, of zich 
betaalbaarheidsproblemen zouden kunnen 
voordoen als gevolg van de verwerking 
van de investeringskosten in de tarieven.

nationale regulerende instanties is 
ontvangen, nemen die nationale 
regulerende instanties, na raadpleging van 
de betrokken projectpromotoren, 
gezamenlijke gecoördineerde besluiten 
inzake de toewijzing van de door elke 
systeembeheerder of geïnteresseerde 
investeerder voor het project in kwestie te 
dragen kosten, alsmede over de verwerking 
daarvan in de tarieven. De nationale 
regulerende instanties verwerken de nodige 
gemaakte investeringskosten in de tarieven 
overeenkomstig de toewijzing van de door 
elke systeembeheerder voor het project in 
kwestie te dragen investeringskosten. De 
nationale regulerende instanties beoordelen 
daarna, in voorkomend geval, of zich 
betaalbaarheidsproblemen zouden kunnen 
voordoen met mogelijke energiearmoede 
tot gevolg als gevolg van de verwerking 
van de investeringskosten in de tarieven.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun besluit om de in lid 1 
bedoelde stimulansen te verlenen houden 
de nationale regulerende instanties 
rekening met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig artikel 11 uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico’s waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico’s te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico’s behoren met name risico’s in 

2. In hun besluit om de in lid 1 
bedoelde stimulansen te verlenen houden 
de nationale regulerende instanties 
rekening met de resultaten van de kosten-
batenanalyse op basis van de 
overeenkomstig artikel 11 uitgewerkte 
methodologie en met name de regionale of 
voor de gehele Unie geldende positieve 
externaliteiten dankzij het project. De 
nationale regulerende instanties analyseren 
verder de specifieke risico’s waaraan de 
projectpromotoren zich blootstellen, de 
getroffen maatregelen om die risico’s te 
matigen en de rechtvaardiging van het 
risicoprofiel in het licht van de netto 
positieve effecten van het project in 
vergelijking met een risicoarmer 
alternatief. Tot de in aanmerking komende 
risico’s behoren met name risico’s in 
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verband met nieuwe 
transmissietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico’s met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico’s.

verband met nieuwe transmissie- en 
distributietechnologieën, zowel onshore 
als offshore, risico’s met betrekking tot een 
ontoereikende terugwinning van de kosten 
en ontwikkelingsrisico’s.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, punt 1, de punten a), b), c) 
en e), en punt 3, met uitzondering van 
projecten voor pompopslag van 
elektriciteit, komen ook in aanmerking 
voor financiële bijstand van de Unie in de 
vorm van subsidies voor werkzaamheden 
indien zij aan de volgende criteria voldoen:

2. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, punt 1, de punten a), b), c) 
en e), en punt 3, komen ook in aanmerking 
voor financiële bijstand van de Unie in de 
vorm van subsidies voor werkzaamheden 
indien zij aan de volgende criteria voldoen:

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse uit hoofde van artikel 16, 
lid 3, punt a), blijkt duidelijk dat het 
project aanzienlijke positieve 
externaliteiten biedt, zoals 
energievoorzieningszekerheid, 
systeemflexibiliteit, solidariteit of 
innovatie;

a) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse uit hoofde van artikel 16, 
lid 3, punt a), blijkt duidelijk dat het 
project aanzienlijke positieve 
externaliteiten biedt, zoals 
energievoorzieningszekerheid, 
systeemflexibiliteit, solidariteit, regionale 
ontwikkeling of innovatie;

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, punt 1, punt d), en de 
punten 2 en 5, komen ook in aanmerking 
voor financiële bijstand van de Unie in de 
vorm van subsidies voor werkzaamheden, 
wanneer de betrokken projectpromotoren 
duidelijk de aanzienlijke positieve 
externaliteiten, zoals 
energievoorzieningszekerheid, 
systeemflexibiliteit, solidariteit of 
innovatie, ten gevolge van de projecten en 
het gebrek aan commerciële 
levensvatbaarheid daarvan kunnen 
aantonen, naar blijkt uit de kosten-
batenanalyse, het ondernemingsplan en 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders en crediteuren, dan 
wel, waar van toepassing, door een 
nationale regulerende instantie.

4. Projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen binnen de categorieën 
van bijlage II, punt 1, punt d), en de 
punten 2 en 5, komen ook in aanmerking 
voor financiële bijstand van de Unie in de 
vorm van subsidies voor werkzaamheden, 
wanneer de betrokken projectpromotoren 
duidelijk de aanzienlijke positieve 
externaliteiten, zoals 
energievoorzieningszekerheid, 
systeemflexibiliteit, solidariteit, regionale 
ontwikkeling of innovatie, ten gevolge van 
de projecten en het gebrek aan 
commerciële levensvatbaarheid daarvan 
kunnen aantonen, naar blijkt uit de kosten-
batenanalyse, het ondernemingsplan en 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders en crediteuren, dan 
wel, waar van toepassing, door een 
nationale regulerende instantie.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2027 publiceert 
de Commissie een verslag over de 
uitvoering van de projecten van 
gemeenschappelijk belang en legt zij dit 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad. In dat verslag wordt een evaluatie 
gegeven van:

Uiterlijk op 31 december 2027 publiceert 
de Commissie een verslag over de 
uitvoering van de projecten van 
gemeenschappelijk belang en legt zij dit 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad. In dat verslag wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de 
overeenkomstig artikel 11 opgestelde 
kosten-batenanalyse voor de Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen 
en projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen onder de categorieën 
van bijlage II, punt 1, punten a), b), c) 
en e), en punt 3, en wordt een evaluatie 
gegeven van:
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Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de voornaamste verwachte 
voordelen en de kosten van de projecten, 
met uitzondering van alle commercieel 
gevoelige informatie;

c) de voornaamste verwachte 
voordelen en de kosten van de projecten op 
basis van de overeenkomstig artikel 11 
opgestelde kosten-batenanalyse, met 
uitzondering van alle commercieel 
gevoelige informatie;

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 8– paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektrolytische cellen: het ondersteunen 
van de uitrol van toepassingen voor de 
omzetting van elektrische energie in gas 
om broeikasgasreductie mogelijk te maken 
en bij te dragen tot een veilige, efficiënte 
en betrouwbare werking van het systeem 
en slimme-energiesysteemintegratie. 
Betrokken lidstaten: België, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Portugal en Spanje;

Inrichtingen voor de omzetting van 
elektriciteit in gas, met inbegrip van 
elektrolytische cellen: het ondersteunen 
van de uitrol van toepassingen voor de 
omzetting van elektrische energie in gas 
om broeikasgasreductie mogelijk te maken 
en bij te dragen tot een veilige, efficiënte 
en betrouwbare werking van het systeem 
en slimme-energiesysteemintegratie. 
Betrokken lidstaten: België, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Portugal en Spanje;

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 9– paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) Waterstofinterconnecties in 
middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
(“HI-East”): waterstofinfrastructuur die de 
opkomst mogelijk maakt van een 
geïntegreerde waterstofhoofdketen die de 

9) Waterstofinterconnecties in 
middenoostelijk en zuidoostelijk Europa 
(“HI-East”): waterstofinfrastructuur, met 
inbegrip van het mengen met gas als 
hulpmiddel bij de transitie, de inrichting 
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landen in de regio met elkaar verbindt en 
tegemoetkomt aan hun specifieke 
behoeften op het gebied van infrastructuur 
voor waterstof, ter ondersteuning van de 
totstandkoming van een EU-netwerk voor 
waterstofvervoer.

van bestaande aardgasinfrastructuur voor 
een nieuw doel of andere specifieke 
oplossingen voor achtergestelde, minder 
verbonden, perifere, ultraperifere of 
geïsoleerde lidstaten en regio’s, zoals 
eilanden, die de rechtstreekse of indirecte 
opkomst (onder meer via derde landen) 
mogelijk maakt van een geïntegreerde 
waterstofhoofdketen die de landen in de 
regio met elkaar verbindt en tegemoetkomt 
aan hun specifieke behoeften op het gebied 
van infrastructuur voor waterstof, ter 
ondersteuning van de totstandkoming van 
een EU-netwerk voor waterstofvervoer.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 9– paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektrolytische cellen: het ondersteunen 
van de uitrol van toepassingen voor de 
omzetting van elektrische energie in gas 
om broeikasgasreductie mogelijk te maken 
en bij te dragen tot een veilige, efficiënte 
en betrouwbare werking van het systeem 
en slimme-energiesysteemintegratie. 
Betrokken lidstaten: Bulgarije, Cyprus, 
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, 
Kroatië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, 
Slovenië, Slowakije en Tsjechië;

Inrichtingen voor de omzetting van 
elektriciteit in gas, met inbegrip van 
elektrolytische cellen: het ondersteunen 
van de uitrol van toepassingen voor de 
omzetting van elektrische energie in gas 
om broeikasgasreductie mogelijk te maken 
en bij te dragen tot een veilige, efficiënte 
en betrouwbare werking van het systeem 
en slimme-energiesysteemintegratie. 
Betrokken lidstaten: Bulgarije, Cyprus, 
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, 
Kroatië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, 
Slovenië, Slowakije en Tsjechië;

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 10– paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
waterstof (“BEMIP Hydrogen”): 
waterstofinfrastructuur die de opkomst 

10) Interconnectieplan voor de 
energiemarkt in het Oostzeegebied voor 
waterstof (“BEMIP Hydrogen”): 
waterstofinfrastructuur en de inrichting 
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mogelijk maakt van een geïntegreerde 
waterstofhoofdketen die de landen in de 
regio met elkaar verbindt en tegemoetkomt 
aan hun specifieke behoeften op het gebied 
van infrastructuur voor waterstof, ter 
ondersteuning van de totstandkoming van 
een EU-netwerk voor waterstofvervoer.

van bestaande aardgasinfrastructuur voor 
een nieuw doel met het oog op het 
mogelijk maken van de opkomst van een 
geïntegreerde waterstofhoofdketen die de 
landen in de regio met elkaar verbindt en 
tegemoetkomt aan hun specifieke 
behoeften op het gebied van infrastructuur 
voor waterstof, ter ondersteuning van de 
totstandkoming van een EU-netwerk voor 
waterstofvervoer.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 12– paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) Grensoverschrijdend 
koolstofdioxidenetwerk: ontwikkeling van 
infrastructuur voor het transport van 
koolstofdioxide tussen lidstaten onderling 
en met naburige derde landen met het oog 
op de tenuitvoerlegging van 
koolstofdioxideafvang en -opslag.

12) Grensoverschrijdend 
koolstofdioxidenetwerk: ontwikkeling van 
infrastructuur voor het transport en de 
opslag van koolstofdioxide tussen lidstaten 
onderling en met naburige derde landen 
met het oog op de tenuitvoerlegging van 
koolstofdioxideafvang en -opslag.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 13– paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) Slimme gasnetten: Invoering van 
technologieën voor slimme netwerken in 
het geheel van de Unie om op efficiënte 
wijze een veelvoud aan hernieuwbare en 
koolstofarme gasbronnen in het gasnet te 
integreren, de toepassing van innovatieve 
oplossingen voor netwerkbeheer te 
ondersteunen en de integratie van de 
slimme-energiesector en de vraagrespons 
te vergemakkelijken.

13) Slimme gasnetten: invoering van 
technologieën voor slimme netwerken in 
het geheel van de Unie om op efficiënte 
wijze een veelvoud aan hernieuwbare en 
koolstofarme gasbronnen in het gasnet te 
integreren, met name door deze te mengen 
met methaan, de toepassing van 
innovatieve digitale, technologische, 
mechanische of technische oplossingen 
voor netwerkbeheer te ondersteunen en de 
integratie van de slimme-energiesector en 
de vraagrespons te vergemakkelijken.
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Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis) Aardgasinfrastructuur:de 
voltooiing van gasinfrastructuurprojecten 
die tevens bijdragen aan duurzaamheid, 
met het oog op de bevordering van de 
marktintegratie, de voorzieningszekerheid 
en het concurrentievermogen.
Betrokken lidstaten: alle.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 ter) Uitrol van het gasnet: de 
ontwikkeling van geselecteerde 
gasinfrastructuurprojecten waaraan reeds 
uit hoofde van de vorige verordening de 
PGB-status is verleend, waarvan kan 
worden aangetoond dat zij zich in een 
vergevorderd stadium van de 
tenuitvoerleggingsfase bevinden of een 
zekere mate van rijpheid hebben bereikt, 
of die gedurende de overgangsperiode tot 
2040 kunnen bijdragen aan de 
bevordering van waterstof en 
hernieuwbare en koolstofarme gassen.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) systemen en componenten die ICT 
integreren, via operationele digitale 
platforms, toezichtsystemen en 
sensortechnologieën, zowel op transmissie- 

d) systemen en componenten die ICT 
integreren, via operationele digitale 
platforms, toezichtsystemen en 
sensortechnologieën, zowel op transmissie- 
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als op middenspanningsdistributieniveau, 
gericht op een efficiënter en intelligenter 
elektriciteitstransmissie- en 
distributienetwerk, verhoogde capaciteit 
om nieuwe vormen van opwekking, opslag 
en verbruik te integreren en nieuwe 
bedrijfsmodellen en marktstructuren te 
vergemakkelijken;

als op middenspanningsdistributieniveau, 
gericht op een efficiënter en intelligenter 
elektriciteitstransmissie- en 
distributienetwerk, verhoogde capaciteit 
om nieuwe vormen van opwekking, opslag, 
vraagrespons (bijv. warmtepompen en 
elektrische voertuigen) en verbruik te 
integreren en nieuwe bedrijfsmodellen en 
marktstructuren te vergemakkelijken;

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) elk van de volgende uitrusting of 
installaties om de integratie van 
hernieuwbare en koolstofarme gassen (met 
inbegrip van biomethaan of waterstof) in 
het netwerk mogelijk te maken en te 
vergemakkelijken: digitale systemen en 
componenten die ICT integreren, 
toezichtssystemen en sensortechnologieën 
om interactieve en intelligente monitoring, 
meting, kwaliteitscontrole en beheer van 
gasproductie, -transport, -distributie en 
-verbruik binnen een gasnet mogelijk te 
maken. Bovendien kunnen dergelijke 
projecten ook uitrusting omvatten om 
bidirectionele stromen vanaf het 
distributieniveau naar het 
transmissieniveau en daarmee verband 
houdende noodzakelijke upgrades van het 
bestaande netwerk mogelijk te maken.

a) elk van de volgende uitrusting of 
installaties om de integratie van 
hernieuwbare en koolstofarme gassen (met 
inbegrip van biogas, biomethaan, 
synthetisch methaan of waterstof) en 
mengsels daarvan met methaan in het 
netwerk mogelijk te maken en te 
vergemakkelijken: digitale systemen en 
componenten die ICT integreren, 
toezichtssystemen en sensortechnologieën 
om interactieve en intelligente monitoring, 
meting, kwaliteitscontrole en beheer van 
gasproductie, -transport, -distributie, 
-opslag en -verbruik binnen een gasnet 
mogelijk te maken. Bovendien kunnen 
dergelijke projecten ook verbindingen 
omvatten tussen opwekkingsfaciliteiten 
voor hernieuwbare en koolstofarme 
gassen en transmissie- of 
distributienetwerken, evenals uitrusting 
om bidirectionele stromen vanaf het 
distributieniveau naar het 
transmissieniveau en vanuit pijpleidingen 
met verschillende capaciteit en daarmee 
verband houdende noodzakelijke upgrades 
van het bestaande netwerk mogelijk te 
maken, waaronder vernieuwing, 
inrichting voor een nieuw doel en 
capaciteitsuitbreiding.
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Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) transmissiepijpleidingen voor het 
transport van waterstof, waardoor meerdere 
netwerkgebruikers op transparante en niet-
discriminerende wijze toegang hebben, die 
grotendeels bestaan uit 
hogedrukpijpleidingen, exclusief 
pijpleidingen voor de lokale distributie van 
waterstof;

a) transmissiepijpleidingen voor het 
transport van waterstof, met inbegrip van 
voor een nieuw doel ingerichte 
infrastructuur voor gas, waardoor 
meerdere netwerkgebruikers op 
transparante en niet-discriminerende wijze 
toegang hebben, die grotendeels bestaan uit 
hogedrukpijpleidingen, exclusief 
pijpleidingen voor de lokale distributie van 
waterstof;

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in punt a) bedoelde 
hogedrukwaterstofpijpleidingen verbonden 
ondergrondse opslaginstallaties;

b) de in punt a) bedoelde 
hogedrukwaterstofpijpleidingen verbonden 
ondergrondse opslaginstallaties en voor 
een nieuw doel ingerichte infrastructuur;

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) faciliteiten voor de ontvangst, 
opslag en hervergassing of decompressie 
van vloeibaar gemaakte waterstof of in 
andere chemische stoffen ingebedde 
waterstof met als doel de injectie van 
waterstof in het netwerk;

c) faciliteiten voor de ontvangst, 
opslag en hervergassing of decompressie 
van vloeibaar gemaakte waterstof, of voor 
gedurende een overgangsperiode 
vloeibaar gemaakte waterstof gemengd 
met vloeibaar gemaakt aardgas en in 
andere chemische stoffen ingebedde 
waterstof met als doel de injectie van 
waterstof of het mengen ervan met 
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aardgas in het netwerk;

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) alle uitrusting of installaties die van 
essentieel belang zijn voor een veilige, 
betrouwbare en efficiënte exploitatie van 
het waterstofnet of om een bidirectionele 
capaciteit mogelijk te maken, met inbegrip 
van compressorstations.

d) alle uitrusting of installaties die van 
essentieel belang zijn voor een veilige, 
betrouwbare en efficiënte exploitatie van 
het waterstofnet of om een bidirectionele 
capaciteit mogelijk te maken, met inbegrip 
van compressorstations;

Amendement 132

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) transmissiepijpleidingen of 
faciliteiten voor de ontvangst, opslag en 
hervergassing of decompressie van 
vloeibaar aardgas (lng) of elke uitrusting 
of installatie die essentieel is voor een 
veilige, beveiligde en efficiënte uitbating 
van het systeem voor methaan en 
waterstof om de overschakeling van 
koolstofintensievere brandstoffen (met 
name steenkool, bruinkool en olie) 
gedurende een overgangsperiode mogelijk 
te maken, waarbij meerdere 
netwerkgebruikers op transparante en 
niet-discriminerende wijze toegang 
hebben, mits deze investeringen bij de 
aanleg ingesteld zijn op het toekomstige 
gebruik van waterstof;

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) installaties voor omzetting van 
methaan met stoom, in combinatie met 
installaties voor CO2-afvang en -opslag of 
CO2-afvang, -gebruik en -opslag, en 
installaties voor methaanpyrolyse.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk van de in de punten a), b), c) en d) 
opgesomde activa kunnen nieuw gebouwde 
activa zijn of activa die zijn omgezet vanuit 
voor waterstof bestemde aardgas, of een 
combinatie van beide.

Elk van de in de punten a), b), c), d), d bis) 
en d ter) opgesomde activa kunnen nieuw 
gebouwde activa zijn of activa die zijn 
omgezet vanuit voor waterstof bestemde 
aardgas, of een combinatie van beide. Zij 
kunnen tijdens de overgangsperiode 
worden gebruikt voor het mengen van 
waterstof met methaan, totdat er 
voldoende marktvraag is om zuivere 
waterstof economisch haalbaar te maken.
De tenuitvoerlegging van de bepalingen 
van punt 3 moet grondig worden 
beoordeeld in het licht van het 
uitgangspunt, de verschillende 
economische, sociale en ecologische 
omstandigheden en de capaciteit van de 
energiesector van de betrokken lidstaat.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) Aardgas: alle infrastructuur, 
apparatuur, installaties of diensten die 
onderdeel waren van aardgasprojecten die 
in de uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. 347/2013 opgestelde vierde of vijfde 
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Unielijst waren opgenomen en nog niet 
zijn voltooid, en die een eind zullen 
maken aan het fysieke isolement van een 
lidstaat van het gasnet van de EU.

Amendement 136

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) wat betreft de energie-infrastructuur 
die onder de bevoegdheid van de nationale 
regulerende instanties valt, is elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, nationale regulerende 
instanties, transmissiesysteembeheerders, 
de Commissie, het Agentschap en het 
ENTSB voor elektriciteit of het ENTSB 
voor gas, indien relevant.

1) wat betreft de energie-infrastructuur 
die onder de bevoegdheid van de nationale 
regulerende instanties valt, is elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, onder meer van regionaal 
niveau, nationale regulerende instanties, 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, de 
Commissie, het Agentschap en het ENTSB 
voor elektriciteit of het ENTSB voor gas, 
vertegenwoordigers uit de waterstofsector, 
de sector hernieuwbare energie, 
aanbieders van flexibiliteitsdiensten en 
het maatschappelijk middenveld, indien 
relevant.

Amendement 137

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van andere energie-
infrastructuurcategorieën, 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 andere energie-
infrastructuurcategorieën, wordt elke groep 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, onder meer van regionaal 
niveau, projectpromotoren die betrokken 
zijn bij elk van de in bijlage I genoemde 
prioriteiten en de Commissie.

Amendement 138
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) afhankelijk van het aantal 
projectvoorstellen voor de Unielijst, 
regionale hiaten in de infrastructuur en 
marktontwikkelingen, kunnen de Groepen 
en de besluitvormingsorganen van de 
Groepen zich opsplitsen, zich 
samenvoegen of vergaderen in 
verschillende samenstellingen, indien 
nodig, om kwesties te bespreken die alle 
Groepen raken of slechts betrekking 
hebben op specifieke regio’s. Het kan 
daarbij onder meer kwesties betreffen die 
relevant zijn voor de transregionale 
consistentie of het aantal in de regionale 
ontwerplijsten voorgestelde projecten dat 
onbeheersbaar dreigt te worden.

2) afhankelijk van het aantal 
projectvoorstellen voor de Unielijst, 
regionale hiaten in de infrastructuur en 
marktontwikkelingen, kunnen de Groepen 
en de besluitvormingsorganen van de 
Groepen zich opsplitsen, zich 
samenvoegen of vergaderen in 
verschillende samenstellingen, indien 
nodig, om kwesties te bespreken die alle 
Groepen raken of slechts betrekking 
hebben op specifieke regio’s. Het kan 
daarbij onder meer kwesties betreffen die 
relevant zijn voor de transregionale 
consistentie of het aantal in de regionale 
ontwerplijsten voorgestelde projecten dat 
onbeheersbaar dreigt te worden. Om een 
coherente ontwikkeling van het netwerk te 
waarborgen, kunnen 
transmissiesysteembeheerders binnen hun 
respectieve regionale groep samen met de 
bevoegde nationale regulerende instanties 
en bevoegde lidstaten de adviezen 
coördineren over projecten die zij niet 
hebben gepromoot maar in hun eigen 
land hebben ontwikkeld, met als gevolg de 
totstandbrenging van de benodigde 
synergieën met de nationale 
ontwikkelingsstrategieën en het 
cohesiebeleid.

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Elke groep raadpleegt, waar nodig, 
de organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen – en, 
indien zulks passend wordt geacht, 
rechtstreeks de belanghebbenden – met 
inbegrip van producenten, 

5) Elke groep raadpleegt de 
organisaties die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen – en, 
indien zulks passend wordt geacht, 
rechtstreeks de belanghebbenden – met 
inbegrip van producenten, 
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distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en consumenten en organisaties voor de 
bescherming van het milieu. Wanneer dat 
nuttig is voor de verwezenlijking van zijn 
taken kan de groep hoorzittingen of 
raadplegingsrondes organiseren.

distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en consumenten, organisaties voor de 
bescherming van het milieu, 
maatschappelijke organisaties en 
onderzoekers en onafhankelijke 
wetenschappers die op dit gebied actief 
zijn. Tijdens het raadplegingsproces 
streeft de groep ernaar verschillende 
territoriale niveaus aan de orde te stellen, 
waaronder Europees, nationaal, 
grensoverschrijdend, regionaal en lokaal 
niveau. Belangenconflicten zijn 
uitgesloten. Wanneer dat nuttig is voor de 
verwezenlijking van zijn taken kan de 
groep hoorzittingen of raadplegingsrondes 
organiseren.

Amendement 140

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) Vanaf 1 januari 2024 zijn de 
voorgestelde waterstofprojecten van 
gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 3, projecten die een onderdeel vormen 
van het laatste beschikbare tienjarige 
netontwikkelingsplan voor gas, vastgesteld 
door het ENTSB voor gas overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EC) 
nr. 715/2009.

4) Vanaf 1 januari 2024 zijn de 
voorgestelde waterstofprojecten van 
gemeenschappelijk belang die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 3, projecten die een onderdeel vormen 
van het laatste beschikbare Uniebrede 
tienjarige netontwikkelingsplan, 
vastgesteld door het Agentschap met 
medewerking van en in nauwe 
samenwerking met de promotoren van 
waterstofprojecten.

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Uiterlijk tegen 30 juni 2022 en 
vervolgens, voor alle Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, vaardigen 
het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas bijgewerkte richtsnoeren 

5) Uiterlijk tegen 30 juni 2022 en 
vervolgens, voor alle Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, vaardigt het 
Agentschap bijgewerkte richtsnoeren uit 
voor de opname van projecten in zijn 
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uit voor de opname van projecten in hun 
respectieve Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, vermeld in 
de punten (3) en (4), om gelijke 
behandeling en transparantie van het 
proces te waarborgen. Voor alle projecten 
die zijn opgenomen in de Unielijst van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die op dat moment van kracht is, wordt in 
de richtsnoeren een vereenvoudigd proces 
gedefinieerd voor opname in de Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen 
door middel van automatische opname, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
documentatie en gegevens die reeds tijdens 
de vorige tienjarige 
netwerkontwikkelingsplanprocessen voor 
de hele Unie zijn ingediend, zolang de 
daarin opgenomen gegevens nog geldig 
zijn.

respectieve Uniebrede tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, vermeld in 
de punten 3) en 4), om gelijke behandeling 
en transparantie van het proces te 
waarborgen. Voor alle projecten die zijn 
opgenomen in de Unielijst van projecten 
van gemeenschappelijk belang die op dat 
moment van kracht is, wordt in de 
richtsnoeren een vereenvoudigd proces 
gedefinieerd voor opname in de Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen 
door middel van automatische opname, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
documentatie en gegevens die reeds tijdens 
de vorige tienjarige 
netwerkontwikkelingsplanprocessen voor 
de hele Unie zijn ingediend, zolang de 
daarin opgenomen gegevens nog geldig 
zijn. 

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas overleggen met de 
Commissie en het Agentschap over hun 
respectieve ontwerprichtsnoeren voor de 
opname van projecten in de Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen en 
houden terdege rekening met de 
aanbevelingen van de Commissie en het 
Agentschap voordat de definitieve 
richtlijnen worden gepubliceerd.

Het ENTSB voor elektriciteit en het 
ENTSB voor gas overleggen met de 
lidstaten voor de respectieve groep wat de 
ontwikkelingsstrategieën op regionaal en 
nationaal niveau betreft en met de 
Commissie en het Agentschap over hun 
respectieve ontwerprichtsnoeren voor de 
opname van projecten in de Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen en 
houden terdege rekening met de 
aanbevelingen van de lidstaten, de 
Commissie en het Agentschap voordat de 
definitieve richtlijnen worden 
gepubliceerd.

Amendement 143
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) Voorgestelde projecten voor het 
transport van koolstofdioxide die vallen 
binnen de categorieën van bijlage II, 
punt 5, worden ingediend als onderdeel van 
een door ten minste twee lidstaten 
uitgewerkt plan voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdend transport en 
grensoverschrijdende opslag van 
koolstofdioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

6) Voorgestelde projecten voor het 
transport en de opslag van koolstofdioxide 
die vallen binnen de categorieën van 
bijlage II, punt 5, worden ingediend als 
onderdeel van een door ten minste twee 
lidstaten uitgewerkt plan voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdend 
transport en grensoverschrijdende opslag 
van koolstofdioxide, bij de Commissie in te 
dienen door de betrokken lidstaten of door 
die lidstaten aangewezen entiteiten.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Als de groep van mening is dat het 
project van groot belang is voor de 
ontwikkeling van ten minste twee andere 
lidstaten en voor het verkleinen van de 
sociale en economische kloof, wordt het 
voorgestelde project geacht te zijn 
goedgekeurd indien de projectpromotor 
en de investeerders het project kunnen 
financieren op het grondgebied van de 
lidstaat die geen steun heeft verleend aan 
het project en het project het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” eerbiedigt; 
de betrokken lidstaat past de regels en 
voorschriften voor de 
vergunningverlening voor projecten van 
gemeenschappelijk of wederzijds belang 
toe.

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 2 – punt 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) De groep komt bijeen om de 
voorgestelde projecten te onderzoeken en 
te rangschikken, onder 
inaanmerkingneming van de beoordeling 
van de regelgevers of van de beoordeling 
van de Commissie met betrekking tot 
projecten die niet onder de bevoegdheid 
van de nationale regulerende instanties 
vallen.

11) De groep komt bijeen om de 
voorgestelde projecten te onderzoeken en 
te rangschikken op basis van een 
transparante beoordeling van de projecten 
aan de hand van de criteria van artikel 4, 
rekening houdend met de beoordeling van 
de regelgevers of van de beoordeling van 
de Commissie met betrekking tot projecten 
die niet onder de bevoegdheid van de 
nationale regulerende instanties vallen.

Amendement 146

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Een project met een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect is een op het 
grondgebied van een lidstaat uit te voeren 
project dat voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

1) Een project dat een aanzienlijk 
grensoverschrijdend effect heeft of dit kan 
hebben, is een op het grondgebied van een 
lidstaat uit te voeren project dat voldoet 
aan de volgende voorwaarden:

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bij elektriciteitstransmissie: het 
project versterkt de transmissiecapaciteit 
van het netwerk, dan wel de voor 
commerciële stromen beschikbare 
capaciteit, aan de grens van die lidstaat met 
één of meer andere lidstaten – waardoor 
deze grensoverschrijdende 
nettransmissiecapaciteit aan de grens van 
die lidstaat met één of meer andere 
lidstaten wordt verhoogd – met minimaal 
500 megawatt ten opzichte van de situatie 
zonder uitvoering van het project;

a) bij elektriciteitstransmissie: het 
project versterkt de transmissiecapaciteit 
van het netwerk, dan wel de voor 
commerciële stromen beschikbare 
capaciteit, aan de grens van die lidstaat met 
één of meer andere lidstaten – waardoor 
deze grensoverschrijdende 
nettransmissiecapaciteit aan de grens van 
die lidstaat met één of meer andere 
lidstaten wordt verhoogd – met minimaal 
500 megawatt ten opzichte van de situatie 
zonder uitvoering van het project, of het 
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project verkleint het energie-isolement 
van niet onderling verbonden systemen in 
een of meer lidstaten, met inbegrip van de 
verbinding tussen eilanden of tussen 
eilanden en het vasteland, of het project 
leidt tot verbetering van de 
energiezekerheid in een regio;

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bij slimme elektriciteitsnetwerken: 
het project is ontworpen voor apparatuur 
en installaties op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau. Bij het project 
zijn transmissiesysteembeheerders, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders of 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken. 
Distributiesysteembeheerders kunnen 
alleen worden betrokken met de steun van 
de transmissiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten die nauw bij het 
project zijn betrokken en de 
interoperabiliteit waarborgen. Een project 
bedient minimaal 50 000 gebruikers, 
producenten, consumenten en 
“prosumenten”, in een verbruiksgebied van 
minimaal 300 gigawattuur/jaar waarvan ten 
minste 20 % wordt opgewekt door 
variabele hernieuwbare bronnen.

c) bij slimme elektriciteitsnetwerken: 
het project is ontworpen voor apparatuur 
en installaties op hoogspannings- en 
middenspanningsniveau. Bij het project 
zijn transmissiesysteembeheerders, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders of 
distributiesysteembeheerders van ten 
minste twee lidstaten betrokken. 
Distributiesysteembeheerders kunnen 
worden betrokken mits zij de 
interoperabiliteit waarborgen en hun 
investeringen een belangrijk 
grensoverschrijdend effect hebben of 
kunnen hebben. Een project bedient 
minimaal 50 000 gebruikers, producenten, 
consumenten en “prosumenten” of de regio 
heeft een ontwikkelingsstrategie en 
lopende projecten die erop gericht zijn de 
bevolking in de nabije toekomst uit te 
breiden tot ten minste 50 000 gebruikers, 
producenten, consumenten en 
“prosumenten”, in een verbruiksgebied 
van minimaal 300 gigawattuur/jaar 
waarvan ten minste 20 % wordt opgewekt 
door variabele hernieuwbare bronnen. Het 
project kan ook voorzien in een 
grensoverschrijdend effect zonder dat er 
sprake is van een fysieke 
gemeenschappelijke grens;
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Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de voorzieningszekerheid, de 
interoperabiliteit en de veilige uitbating 
van het systeem worden afgewogen in lijn 
met de in het laatste beschikbare Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan 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 bijlage V in termen van 
adequaatheid van opwekking en 
transmissie voor een reeks karakteristieke 
belastingperiodes, rekening houdend met 
de verwachte wijzigingen op het gebied 
van klimaatgerelateerde extreme 
weersomstandigheden en het effect 
daarvan op de veerkracht van de 
infrastructuur. Voor zover van toepassing 
dient ook de impact van het project in 
termen van onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid van systeembeheer en 
dienstverlening te worden gemeten.

c) de voorzieningszekerheid, de 
interoperabiliteit en de veilige uitbating 
van het systeem worden afgewogen in lijn 
met de in het laatste beschikbare Uniebrede 
tienjarige netwerkontwikkelingsplan 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 bijlage V in termen van 
adequaatheid van opwekking en 
transmissie voor een reeks karakteristieke 
belastingperiodes, rekening houdend met 
de verwachte wijzigingen op het gebied 
van klimaatgerelateerde extreme 
weersomstandigheden en het effect 
daarvan op de veerkracht van de 
infrastructuur, de verwachte wijzigingen in 
de economische en sociale ontwikkeling 
van het gebied en de verwachte 
aanzienlijke toename van de vraag naar 
elektriciteit vanuit de vervoerssector, met 
name voor elektrische voertuigen langs 
snelwegen en in stedelijke gebieden. Voor 
zover van toepassing dient ook de impact 
van het project in termen van 
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van 
systeembeheer en dienstverlening te 
worden gemeten.

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 4 – b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorzieningszekerheid: dit 
criterium wordt gemeten door een evaluatie 
te maken van de verliezen in de 

b) voorzieningszekerheid: dit 
criterium wordt gemeten door een evaluatie 
te maken van de verliezen in de 
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transmissie- en/of distributienetwerken, het 
percentage gebruik (d.w.z. de gemiddelde 
belasting) van 
elektriciteitsnetwerkcomponenten, de 
beschikbaarheid van netwerkcomponenten 
(gerelateerd aan al dan niet geplande 
onderhoudswerkzaamheden) en het effect 
daarvan op de netwerkprestaties, de duur 
en frequentie van stroomonderbrekingen, 
inclusief klimaatgerelateerde storingen.

transmissie- en/of distributienetwerken, het 
percentage gebruik (d.w.z. de gemiddelde 
belasting) van 
elektriciteitsnetwerkcomponenten, de 
beschikbaarheid van netwerkcomponenten 
(gerelateerd aan al dan niet geplande 
onderhoudswerkzaamheden) en het effect 
daarvan op de netwerkprestaties, de duur 
en frequentie van stroomonderbrekingen, 
met inbegrip van klimaatgerelateerde 
storingen en de verwachte wijzigingen in 
de economische en sociale ontwikkeling 
van het gebied en het effect daarvan op de 
vraag.

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De duurzaamheid wordt gemeten 
als de bijdrage van een project aan: de 
vermindering van broeikasgasemissies met 
verschillende eindtoepassingen, zoals 
industrie of transport; flexibiliteit en 
seizoensgebonden opslagmogelijkheden 
voor de opwekking van elektriciteit uit 
hernieuwbare energie; of de integratie van 
waterstof uit hernieuwbare energie.

a) De duurzaamheid wordt gemeten 
als de bijdrage van een project aan: de 
vermindering van broeikasgasemissies met 
verschillende eindtoepassingen, zoals 
industrie of transport; flexibiliteit en 
seizoensgebonden opslagmogelijkheden 
voor de opwekking van elektriciteit uit 
hernieuwbare energie; of de integratie van 
waterstof.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 6 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het duurzaamheidsniveau wordt 
gemeten door het aandeel hernieuwbare en 
koolstofarme gassen te beoordelen dat in 
het gasnet is opgenomen, de daarmee 
samenhangende 
broeikasgasemissiereducties in de richting 
van het volledig koolstofvrij maken van het 
systeem en de adequate detectie van 

a) het duurzaamheidsniveau wordt 
gemeten door het aandeel hernieuwbare of 
koolstofarme gassen te beoordelen dat in 
het gasnet is opgenomen, de daarmee 
samenhangende 
broeikasgasemissiereducties in de richting 
van het volledig koolstofvrij maken van het 
systeem, de beperking van luchtvervuiling 
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lekkage. en de adequate detectie van lekkage.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 6 – b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de veiligheid en kwaliteit van de 
voorziening wordt gemeten door evaluatie 
van de verhouding van de betrouwbare 
beschikbare gasvoorziening ten opzichte 
van de piekvraag, het aandeel van de 
invoer dat is vervangen door lokale 
hernieuwbare en koolstofarme gassen, de 
stabiliteit van de uitbating van het systeem, 
de duur en frequentie van 
stroomonderbrekingen per klant.

b) de veiligheid en kwaliteit van de 
voorziening wordt gemeten door evaluatie 
van de verhouding van de betrouwbare 
beschikbare gasvoorziening ten opzichte 
van de piekvraag, het aandeel van de 
invoer dat is vervangen door binnenlandse 
hernieuwbare of koolstofarme gassen, de 
stabiliteit van de uitbating van het systeem, 
de duur en frequentie van 
stroomonderbrekingen per klant, de 
verwachte wijzigingen in de economische 
en sociale ontwikkeling van het gebied en 
het effect daarvan op de vraag, en de 
vermijding van de inkrimping van de 
hoeveelheid hernieuwbare energie.

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 6 – c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vergemakkelijking van de 
integratie van de slimme-energiesector 
wordt gemeten door de kostenbesparingen 
te beoordelen die kunnen worden bereikt in 
verbonden energiesectoren en -systemen, 
zoals het verwarmings- en 
elektriciteitssysteem, transport en industrie.

c) de vergemakkelijking van de 
integratie van de slimme-energiesector 
wordt gemeten door de kostenbesparingen 
en de besparingen in verband met de 
verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen en efficiënt 
energiegebruik te beoordelen die kunnen 
worden bereikt in verbonden 
energiesectoren en -systemen, zoals het 
verwarmings- en elektriciteitssysteem, 
transport en industrie.

Amendement 155
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 7 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de duurzaamheid wordt gemeten 
door het aandeel hernieuwbare waterstof 
of waterstof te beoordelen dat voldoet aan 
de criteria van bijlage II, punt 4, onder a), 
punt (ii), dat in het netwerk is opgenomen, 
en de daarmee samenhangende 
broeikasgasemissiereducties;

a) de duurzaamheid wordt gemeten 
door het aandeel waterstof te beoordelen 
dat voldoet aan de criteria van bijlage II, 
punt 4, punt a), punt ii), dat in het netwerk 
is opgenomen, en de daarmee 
samenhangende 
broeikasgasemissiereducties;

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Het analysegebied van een 
specifiek project omvat alle lidstaten en 
derde landen op het grondgebied waarvan 
het project wordt uitgevoerd, alle directe 
naburige lidstaten en alle andere lidstaten 
die op aanzienlijke wijze de effecten van 
het project voelen. Daartoe werken het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas samen met alle relevante 
systeembeheerders in de relevante derde 
landen.

1) Het analysegebied van een 
specifiek project omvat alle lidstaten en 
derde landen op het grondgebied waarvan 
het project wordt uitgevoerd, alle directe 
naburige lidstaten en alle andere lidstaten 
die op aanzienlijke wijze de effecten van 
het project voelen. Daartoe werken het 
ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB 
voor gas samen met alle relevante 
systeembeheerders en autoriteiten in de 
relevante derde landen.

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Daarin wordt de uit te voeren op de 
relevante multisectorale 
gegevensverzameling te baseren analyse 
omschreven die moet bestaan uit het 
bepalen van de effecten van de kosten-
batenanalyse met en zonder het project.

3) Daarin wordt de uit te voeren 
analyse omschreven, op basis van de 
relevante multisectorale 
gegevensverzameling, de verwachte 
aanzienlijke toename van de vraag naar 
elektriciteit vanuit de vervoerssector, met 
name voor elektrische voertuigen langs 
nationale snelwegen en in stedelijke 
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gebieden, en de regionale en lokale 
ontwikkelingsstrategieën, die moet bestaan 
uit het bepalen van de effecten van de 
kosten-batenanalyse met en zonder het 
project.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) De methodologie bevat een uitleg 
over de wijze waarop het eerste beginsel 
van energie-efficiëntie wordt 
geïmplementeerd in alle stappen van de 
tienjarige netwerkontwikkelingsplannen.

5) De methodologie bevat een uitleg 
over de wijze waarop het “energie-
efficiëntie eerst”-beginsel ten uitvoer wordt 
gelegd in alle stappen van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen, en hoe de 
kosteneffectiviteit van investeringen is 
berekend, waarbij volledig rekening is 
gehouden met het ontstaan van eventuele 
overtollige activa, de vermijding van 
gestrande activa op de lange termijn, en 
het geven van voorrang aan de 
uitbreiding en ontwikkeling van het 
gebruik van bestaande activa voordat tot 
nieuwe investeringen wordt overgegaan.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) specificaties van de relevante 
wetgeving waarop de besluiten en adviezen 
zijn gebaseerd voor de verschillende types 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
met inbegrip van het milieurecht;

a) specificaties van de relevante 
wetgeving waarop de besluiten en adviezen 
zijn gebaseerd voor de verschillende typen 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
met inbegrip van het milieurecht en de 
ontwikkelingsstrategieën;
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