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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 
principe 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 opnieuw moet worden 
beoordeeld en zo nodig herzien, zowel op 
Europees als op nationaal niveau. 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).

Or. en

Amendement 2

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 
kostentoewijzing echter niet geleid tot het 
dichten van de financieringskloof van het 
project, zoals de bedoeling was. Hoewel 
het merendeel van de 

(5) De evaluatie van Verordening (EU) 
nr. 347/2013 heeft duidelijk aangetoond 
dat het TEN-E-kader de integratie van de 
netwerken van de meeste 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 in de meeste regio’s 
goed onderling verbonden en is de 
veerkracht van de voorziening sinds 2013 
aanzienlijk verbeterd. Toch zijn er nog 
steeds hele regio’s die de gasnetten en de 
zekerheid en veerkracht van de 
energievoorziening niet hebben 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 kostentoewijzing 
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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.

echter niet geleid tot het dichten van de 
financieringskloof van het project, zoals de 
bedoeling was. 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.

Or. en

Amendement 3

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 

(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 en 
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 en een energiebeleid op Europees 
niveau waarbij rekening wordt gehouden 
met de regionale en lokale realiteit en 
ontwikkelingsstrategieën, gebaseerd op 
hogere niveaus van elektrificatie op basis 
van hernieuwbare bronnen en de 
decarbonisatie van de gassector, 
geschraagd door een aangepaste 



PA\1227584NL.docx 7/33 PE691.110v01-00

NL

“energie-efficiëntie eerst”-beginsel. wetgeving in alle lidstaten. 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, 
waarbij geen enkele regio aan zijn lot 
wordt overgelaten.

Or. en

Amendement 4

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 klimaateffectbeoordeling27 van de 
Commissie wordt bovendien de 
verwachting uitgesproken dat het gebruik 
van aardgas aanzienlijk zal afnemen nu het 
onverminderde gebruik ervan niet strookt 
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.

(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 klimaateffectbeoordeling27 van de 
Commissie wordt bovendien de 
verwachting uitgesproken dat het gebruik 
van aardgas aanzienlijk zal afnemen nu het 
onverminderde gebruik ervan niet strookt 
met de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit, hoewel het gebruik van 
gas in sommige regio’s een belangrijke 
stap voorwaarts is om koolstofneutraliteit 
te realiseren, met name in regio’s die 
gebruikmaken van vaste fossiele 
brandstoffen. 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, tenzij zij de komende jaren 
kan worden omgezet in 
waterstofinfrastructuur overeenkomstig 
de ontwikkeling van de sector en de 
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nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën. Bij de planning 
van de energie-infrastructuur moet 
rekening worden gehouden met dit 
veranderende gaslandschap.

__________________ __________________
27 COM(2020) 176 definitief: 27 COM(2020) 176 definitief:

Or. en

Amendement 5

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 
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 

(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 en moeten de 
lidstaten de wetgeving en de strategieën 
aanpassen om te zorgen voor de 
ontwikkeling van de productie en 
infrastructuur van hernieuwbare 
elektriciteit in correlatie met de Green 
Deal en het cohesiebeleid, waarbij geen 
enkele regio aan zijn lot wordt 
overgelaten. De bestaande 
infrastructuurcategorieën voor 
elektriciteitstransmissie en -opslag zijn van 
cruciaal belang voor de integratie van het 
aanzienlijk toenemende aandeel 
elektriciteit uit hernieuwbare 
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 
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milieubescherming en andere vormen van 
gebruik van de zee.

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 Offshore Strategy Communication 30 Offshore Strategy Communication

Or. en

Amendement 6

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

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

Or. en

Amendement 7

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 

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

onderhandelingen met individuele 
landeigenaren over verlening van toegang 
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; 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 

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

vaststelling van een kader voor maritieme 
ruimtelijke planning (PB L 257 van 
28.8.2014, blz. 135).

Or. en

Amendement 8

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 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie voor 
2030 en de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit voor 2050, rekening 
houdend met het cohesiebeleid, waarbij 
ervoor wordt gezorgd dat niet één regio 
aan zijn lot wordt overgelaten en rekening 
wordt gehouden met de 
ontwikkelingsstrategieën van de Unie, de 
regio’s en de lidstaten en met de snelle 
ontwikkeling van elektrische mobiliteit.

Or. en

Amendement 9

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 

(4) “project van gemeenschappelijk 
belang”: een project dat vereist is om de in 
bijlage I genoemde prioritaire corridors en 
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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;

gebieden voor energie-infrastructuur uit te 
voeren, rekening houdend met de 
ontwikkelingsstrategieën van de lidstaten 
en de regio’s waar het project zal worden 
uitgevoerd, met als gevolg economische 
groei, concurrentievermogen en sociale 
ontwikkeling, en dat deel uitmaakt van de 
Uniebrede lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang als bedoeld in 
artikel 3;

Or. en

Amendement 10

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 van de regio’s waar het project zal 
worden uitgevoerd, met als gevolg 
economische groei, 
concurrentievermogen en sociale 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd ter aanvulling 
van deze verordening overeenkomstig 
artikel 20 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de reikwijdte en 

De Commissie is bevoegd ter aanvulling 
van deze verordening overeenkomstig 
artikel 20 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de reikwijdte en 



PA\1227584NL.docx 13/33 PE691.110v01-00

NL

samenstelling van de prioritaire corridors 
en gebieden.

samenstelling van de prioritaire corridors 
en gebieden, rekening houdend met de 
ontwikkelingsbehoeften van de 
verschillende lidstaten, met de 
economische en sociale gevolgen die de 
nieuwe energie-infrastructuur in een 
gebied kan hebben, op basis van het 
verzoek van de lidstaten en de 
belanghebbenden en van sociale en 
economische beoordelingen, en met de 
synergieën met andere strategieën zoals 
die voor elektrische mobiliteit.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 2 – letter 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 het verkleinen 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;

Or. en
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Amendement 13

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;

Or. en

Amendement 14

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

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, rekening 
houdend met de ontwikkelingsbehoeften 
van de verschillende lidstaten, met de 
economische en sociale gevolgen die de 
nieuwe energie-infrastructuur in een 
gebied kan hebben, op basis van het 
verzoek van de lidstaten en de 
belanghebbenden en van sociale en 
economische beoordelingen, en met de 
synergieën met andere strategieën zoals 
die voor elektrische mobiliteit,behoudens 
het bepaalde in artikel 172 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 



PA\1227584NL.docx 15/33 PE691.110v01-00

NL

Unie.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – letter 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 samenhang en 
de synergieën met het cohesiebeleid en de 
ontwikkelingsstrategieën worden 
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;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter 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, de economische, sociale 
en milieuvoordelen en de voordelen voor 
de totstandbrenging van een 
geïntegreerde interne energiemarkt, 
beoordeeld volgens de respectieve 
specifieke criteria van lid 3, wegen 
zwaarder dan de kosten ervan, ook die op 
langere termijn;

Or. en
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter 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;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter f – punt iii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een goed functionerende 
samenleving uit economisch en sociaal 
oogpunt, met eerbiediging van de 
rechtsstaat en de democratische waarden;

Or. en

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a – punt 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.

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b – punt 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.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c – punt 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.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter 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 

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 
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broeikasgassen, de bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare waterstof en de 
ondersteuning van variabele 
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:

broeikasgassen, de bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare of koolstofarme 
waterstof en de ondersteuning van 
variabele 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:

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter d – punt 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.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter e – punt i

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 en koolstofarme 
waterstof;

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter e – punt 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.

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

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

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 – letter 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;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter 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 
doen”;

a) haalbaarheids- en ontwerpstudies, 
onder meer met betrekking tot de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
de inachtneming van de milieuwetgeving, 
het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
en het cohesiebeleid, waarbij niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten;
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Or. en

Amendement 32

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. TSB’s, 
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 en de verwachte aanzienlijke 
toename van de vraag naar elektriciteit 
vanuit de vervoerssector, met name voor 
elektrische voertuigen langs snelwegen en 
in stedelijke gebieden.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 
publiek jaarverslag in bij de in artikel 8 
bedoelde bevoegde instantie.

Or. en
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Amendement 34

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 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. Elk verslag wordt gepubliceerd 
op de website van de Commissie binnen 
30 dagen na de datum van indiening 
ervan.

Or. en

Amendement 35

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 

6. Uiterlijk op 30 april van elk jaar, 
wanneer er een nieuwe Unielijst moet 
worden vastgesteld, dient het Agentschap 
bij de groepen een geconsolideerd publiek 
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 



PE691.110v01-00 24/33 PA\1227584NL.docx

NL

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.

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.

Or. en

Amendement 36

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 van 
het cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen 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 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.

Or. en

Amendement 38

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-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, de meest recente 
beschikbare scenario’s van de Commissie, 
de regionale ontwikkelingsplannen, het 
nationale en regionale beleid, het 
cohesiebeleid en de oplossingen voor het 
verkleinen van de 
ontwikkelingsverschillen tussen de 
lidstaten en tussen regio’s, rekening 
houdend met de 
energiezekerheidsstrategie van de 
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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. 

Or. en

Amendement 39

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 
offshorenetwerken worden vervolgens om 
de drie jaar geactualiseerd.

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, 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 
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 drie jaar geactualiseerd.

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter 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;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

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.

Or. en
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Amendement 42

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 
ontwikkelingstrategieën op nationaal en 
regionaal 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.

Or. en

Amendement 43

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 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 
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projecten van gemeenschappelijk of 
wederzijds belang toe.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – letter 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 
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” 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.

Or. en
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Amendement 45

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

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorzieningszekerheid dit criterium 
wordt gemeten door een evaluatie te maken 

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

van de verliezen in de 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 en 
de verwachte wijzigingen in de 
economische en sociale ontwikkeling van 
het gebied en het effect daarvan op de 
vraag.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 6 – letter 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 lokale 
hernieuwbare en 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.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 1
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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.

Or. en

Amendement 49

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 
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.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – letter a
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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 types 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
met inbegrip van het milieurecht en de 
ontwikkelingsstrategieën;

Or. en


