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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 24
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Deze richtlijn zal vooruitgang 
mogelijk maken in de richting van het doel 
dat op de Europese Raad van Barcelona is 
vastgesteld, namelijk het halen van een 
minimumpeil van onderlinge koppeling van 
de elektriciteitsnetten van de lidstaten dat 
overeenkomt met 10% van de 
opwekkingscapaciteit van elke lidstaat. 
Hierdoor wordt de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het netwerk vergroot, de 
continuïteit van de voorziening 
gegarandeerd en de efficiënte werking van 
de gemeenschappelijke markt gevrijwaard.

Or. es
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Motivering

De belangrijkste prioritaire projecten en projecten van Europees belang in verband met 
elektriciteit die in de bijlagen I en IV worden gepresenteerd, hebben betrekking op de 
onderlinge koppeling van de netten van lidstaten of op de onderlinge koppeling met netten 
van niet-lidstaten. Dit weerspiegelt het politieke akkoord dat op de Europese Raad van 
Barcelona in maart 2002 werd bereikt.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 25
Overweging 4

(4) De energie-infrastructuur dient zodanig 
te worden aangelegd en onderhouden dat de 
interne energiemarkt efficiënt kan werken, 
zonder afbreuk te doen aan strategische 
criteria en, in voorkomend geval, criteria 
inzake universele dienstverlening.

(4) De energie-infrastructuur dient zodanig 
te worden aangelegd en onderhouden dat de 
interne energiemarkt efficiënt kan werken, 
waarbij de procedures voor de raadpleging 
van de betrokken bevolkingsgroepen 
moeten worden gevolgd en zowel rekening 
moet worden gehouden met strategische 
criteria als met criteria inzake universele 
dienstverlening.

Or. it

Motivering

Bij de bouw van nieuwe infrastructuur en de vaststelling van regels voor het onderhoud en de 
modernisering van infrastructuur moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor het 
milieu en voor de gebieden in kwestie, waarbij met name de procedures voor voorafgaande 
informatie en raadpleging van de bevolking moeten worden gevolgd, overeenkomstig de 
geldende communautaire bepalingen.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 26
Overweging 10

(10) Er dient een gunstiger klimaat voor de 
ontwikkeling van trans-Europese energie-
netwerken te worden geschapen, vooral door 
het stimuleren van technische samenwerking 
tussen de instanties die voor de netwerken 
verantwoordelijk zijn, door het 
vergemakkelijken van de 

(10) Er dient een gunstiger klimaat voor de 
ontwikkeling van trans-Europese energie-
netwerken te worden geschapen, vooral door 
het ontwikkelen van alternatieve 
energiebronnen en een gedecentraliseerd 
energienetwerk en door het stimuleren van 
technische samenwerking tussen de 



AM\557274NL.doc 3/6 PE 355.397v01-00

NL

vergunningsprocedures voor 
netwerkprojecten in de lidstaten, teneinde 
vertragingen te beperken, en door het 
mobiliseren van de fondsen, instrumenten en 
financieringsprogramma's van de 
Gemeenschap die voor netwerkprojecten 
beschikbaar zijn.

instanties die voor de netwerken 
verantwoordelijk zijn, door het 
vergemakkelijken van de 
vergunningsprocedures voor 
netwerkprojecten in de lidstaten, teneinde 
vertragingen te beperken, en door het 
mobiliseren van de fondsen, instrumenten en 
financieringsprogramma's van de 
Gemeenschap die voor netwerkprojecten 
beschikbaar zijn, met inbegrip van diegene 
die bestemd zijn voor territoriaal 
gedecentraliseerde energieproductie en 
energieproductie uit hernieuwbare 
bronnen.

Or. it

Motivering

Als bij de investeringen bij voorkeur wordt gekozen voor de ontwikkeling van meer 
gedecentraliseerde netten en energie uit productiebronnen die al in de gebieden aanwezig 
zijn, kan de technische samenwerking tussen de vele exploitanten worden gemaximaliseerd en 
een minimaal effect op het milieu worden gegarandeerd, terwijl tegelijk de kosten van al te 
dure onderlinge koppelingen kunnen worden verminderd.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 27
Artikel 3, lid 1, letter b)

b)  de ontwikkeling en ontsluiting van de 
minder begunstigde en insulaire gebieden in 
de Gemeenschap te vergemakkelijken en 
aldus tot de versterking van de economische 
en sociale samenhang bij te dragen;

b)  de ontwikkeling en ontsluiting van de 
minder begunstigde en insulaire gebieden in 
de Gemeenschap te vergemakkelijken, door 
vooral de ontwikkeling te bevorderen van 
lokale hulpbronnen en netten, zoals 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, en aldus tot 
de versterking van de economische en 
sociale samenhang in de gebieden in kwestie 
en met andere gebieden bij te dragen;

Or. it

Motivering

Met name in afgelegen gebieden moet de voorkeur gaan naar typen van energieproductie die 
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verenigbaar zijn met de bescherming van het milieu in het gebied in kwestie en met een 
duurzame ontwikkeling van dit gebied, ook wat de sociale cohesie en de werkgelegenheid in 
de betrokken regio's betreft.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 28
Artikel 3, lid 1, letter d)

d)  bij te dragen aan duurzame ontwikkeling 
en de bescherming van het milieu te 
verbeteren, met name door het verminderen 
van de milieurisico's die aan het transport en 
de transmissie van energie zijn verbonden.

d)  bij te dragen aan duurzame ontwikkeling 
en de bescherming van het milieu te 
verbeteren, met name door het verminderen 
van de milieurisico's die aan het transport 
van energie zijn verbonden.

Or. es

Motivering

Redactionele correctie: voor elektriciteit, gas en olie wordt vooral de term "transport" 
gebruikt. "Transmissie" is minder gangbaar.

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 29
Artikel 4, lid 1, letter a)

a)  aanpassing en ontwikkeling van de 
energienetwerken ter ondersteuning van de 
werking van de interne energiemarkt en met 
name oplossing van de problemen in 
verband met, in het bijzonder 
grensoverschrijdende, knelpunten, congestie 
en ontbrekende schakels, gelet op de 
behoeften die voortvloeien uit de werking 
van de interne markt voor elektriciteit en 
aardgas en de uitbreiding van de Europese 
Unie;

a)  aanpassing en ontwikkeling van de 
energienetwerken ter ondersteuning van de 
werking van de interne energiemarkt en met 
name oplossing van de problemen in 
verband met, in het bijzonder 
grensoverschrijdende, knelpunten, congestie 
en ontbrekende schakels, gelet op de 
behoeften die voortvloeien uit de werking 
van de interne markt voor elektriciteit en 
aardgas en de uitbreiding van de Europese 
Unie, alsmede de verhoging van het 
aandeel van hernieuwbare energiebronnen;

Or. de

Motivering

De verhoging van het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen is een essentieel 
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onderdeel van een duurzaam Europees energiebeleid. Zij moet bijgevolg als prioriteit voor de 
communautaire acties in verband met het trans-Europese energienet worden vastgesteld.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 30
Artikel 10, lid 1

1.  De Commissie kan, in overleg met de 
betrokken lidstaten, een “Europese 
coördinator” aanstellen.

1.  Om de gecoördineerde uitvoering van 
bepaalde projecten te vereenvoudigen, met 
name grensoverschrijdende projecten of 
delen hiervan die bij de projecten van 
Europees belang bedoeld in artikel 8 zijn 
opgenomen, kan de Commissie, met de 
instemming van de betrokken lidstaten en 
na raadpleging van het Europees 
Parlement, een persoon aanstellen met als 
functietitel “Europese coördinator”.

De coördinator treedt op namens en voor 
rekening van de Commissie. De opdracht 
van de coördinator heeft betrekking op een 
enkel prioritair project of een gedeelte van 
een prioritair project. Indien nodig, kan de 
opdracht van de Europese coördinator 
worden uitgebreid tot andere daarmee 
samenhangende prioritaire projecten.

De Europese coördinator treedt op namens 
en voor rekening van de Commissie. Zijn of 
haar opdracht heeft in de regel betrekking 
op een enkel project, met name in het geval 
van een grensoverschrijdend project, maar 
kan indien nodig worden uitgebreid naar de 
hele hoofdas. In samenwerking met de 
betrokken lidstaten stelt de Europese 
coördinator een werkprogramma op waarin 
zijn of haar activiteiten in detail worden 
uiteengezet.

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt het akkoord omgezet dat het Parlement met betrekking tot 
Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet heeft bereikt.
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