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BIJLAGE 1 

                                                           
1  In het scenario wordt ongeveer 12 miljard kubieke meter bereikt door 4 Mt extra binnenlandse 

waterstofproductie en 9 miljard kubieke meter door extra vervanging van gas in het elektriciteitssysteem. 

Deze besparingen van miljarden kubieke meters worden in de tabel verdeeld over andere sectoren. 

 
UITGANGSPUNT: ALLE FIT FOR 55-MAATREGELEN ZULLEN DE VRAAG NAAR GAS IN DE EU MET 116 MILJARD 

KUBIEKE METER, D.W.Z. MET 30%, DOEN AFNEMEN 
 

 

RePOWER-PLAN 
 

 

Equivalent 
BESPAARD GAS 

 

GEZAMENLIJKE ACTIES EU EN MS RePOWER EU 
 

INVESTERINGSBEHOEFTEN 
(in EUR) 

BESPARINGEN  
Burgers: 
Gedragsverandering 

10 miljard kubieke 
meter  
 

Mededeling over energiebesparing van de EU 
Play my part-campagne 

- 

Woningen: energie-
efficiëntie en 
warmtepompen 

37 miljard kubieke 
meter 

EU-Mededeling over energiebesparing  
Hoger energie-efficiëntiestreefcijfer van 13% door 
gewijzigde EED  
Eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-
etikettering voor zonnepanelen en warmtepompen  
Potentiële belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) gericht op 
baanbrekende technologieën en innovatie 

56 

Bedrijfsleven: energie-
efficiëntie en elektrificatie  

12 miljard kubieke 
meter 

Hoger energie-efficiëntiestreefcijfer van 13% door 
gewijzigd voorstel  
Hoger streefcijfer van 45% hernieuwbare 
energiebronnen door gewijzigd voorstel 
Innovatiefonds 
Hoofdstuk over de faciliteit voor herstel en veerkracht 

41 

Beperking 
 

 Door de EU gecoördineerd plan om de vraag te 
beperken 

-  

BRANDSTOFDIVERSIFICATIE  
LNG en gas uit pijpleidingen 50 (LNG) + 10 

miljard kubieke 
meter (pijpleiding) 

Diversificatieverplichting 
Gezamenlijke aankoop van gas en waterstof  
IT-instrument van de EU voor bundeling van de vraag 
en transparantie van de infrastructuur 
Memoranda van overeenstemming met partnerlanden 
Goedkeuring van het opslagvoorstel 
Hoofdstuk over de faciliteit voor herstel en veerkracht 

 

Biomethaan 17 miljard kubieke 
meter 

Actieplan voor biomethaan   
Hoofdstuk over de faciliteit voor herstel en veerkracht 

37 

Hernieuwbare waterstof + 14 Mt extra 
H2/ammonia, 
waarvan 8 Mt 
aardgasequivalent = 
27 miljard kubieke 
meter  
10 Mt invoer +  
ongeveer 4 Mt 
extra binnenlandse 
productie 

Subdoelstellingen van RFNBO in overeenstemming met 
hogere streefcijfers voor hernieuwbare energie 
Waterstofvalleien  
Regelgevingskader: Gedelegeerde handelingen inzake 
definities en normen 
Invoer: Gezamenlijk partnerschap voor de aankoop van 
gas en waterstof en internationale 
waterstofpartnerschappen 
Industriële capaciteit: Electrolyzerverklaring 
Innovatiefonds 
Hoofdstuk over de faciliteit voor herstel en veerkracht 

EUR 27 miljard is directe 
investering in binnenlandse 

electrolyzers en de distributie 
van waterstof in de EU. 

 
(exclusief de investeringen in 

zonne- en windenergie die 
nodig zijn voor de productie 
van hernieuwbare waterstof, 
en exclusief de investeringen 

voor de ingevoerde 
waterstof) 

HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT  
Zon & wind 21 miljard kubieke 

meter1 
Hoger streefcijfer van 45% hernieuwbare 
energiebronnen door gewijzigde richtlijn hernieuwbare 

EUR 86 miljard  
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energie 
Richtsnoeren voor PPA 
Strategie voor zonne-energie 
Initiatief voor zonnedaken door gewijzigde richtlijn 
hernieuwbare energie 
Hoofdstuk over de faciliteit voor herstel en veerkracht 
Zonnealliantie 
Potentiële belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) gericht op 
baanbrekende technologieën en innovatie 

Vergunningverlening  Wetgevingsvoorstel inzake vergunningverlening tot 
wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie 
Aanbeveling van de EC 

- 

SLIMME INVESTERINGEN EN HERVORMINGEN  
Infrastructuur  Integrale EU-brede analyse van leemten en behoeften 

in de infrastructuur voor gas, elektriciteit en waterstof 
29 miljard 

(elektriciteitsnetten) + 10 
miljard (energieopslag) + 
 10 miljard (gas) olie voor 
voorzieningszekerheid 1,5 

miljard 
[voor waterstofinfrastructuur 

zie werkdocument van de 
diensten van de Commissie] 

FACILITEIT VOOR HERSTEL 
EN VEERKRACHT (RRF) 

 Herzien voorstel voor de faciliteit voor herstel en 
veerkracht ter waarde van bijna EUR 300 miljard (225 
miljard aan leningen + maximaal 72 miljard aan 
subsidies) 
Richtsnoeren voor het herstel- en veerkrachtplan 

 

Innovatiefonds  Voorstel voor een herzien innovatiefonds voor de uitrol 
van koolstofcontracten voor verschil 
Specifieke oproep RePowerEU in het najaar van 2023 
Specifieke financieringsvensters voor RepowerEU 

 

CEF  Specifieke oproepen RePowerEU, vanaf mei 2022 
 

 

Hervorming  Europees semester  
Landspecifieke aanbevelingen 
Vergunningverlening 
Richtsnoeren voor PPA 
Hoofdstukken over de faciliteit voor herstel en 
veerkracht 
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BIJLAGE 2 – kaarten 
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BIJLAGE 3 

Infrastructuurbehoeften voor gas 

Resultaten van het TEN-E-kader voor de ontwikkeling van veerkrachtige Europese 

elektriciteits- en gasnetwerken 

De TEN-E-verordening voorziet in een nieuwe aanpak van infrastructuurplanning in de hele 

EU op basis van regionale samenwerking met de lidstaten en relevante belanghebbenden om 

projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s) vast te stellen die bijdragen tot de 

ontwikkeling van prioritaire corridors en thematische gebieden voor de energie-

infrastructuur. Zij verplicht de lidstaten ook de vergunningsprocedures voor PGB’s te 

stroomlijnen en biedt toegang tot financiering uit de Connecting Europe Facility (CEF), zodat 

deze tijdig kunnen worden uitgevoerd. 

Sinds de vaststelling van de TEN-E-verordening in 2013, hebben PGB's op het gebied van 

gas bijgedragen tot de totstandbrenging van een veerkrachtigere Europese gasinfrastructuur 

op basis van een meer gediversifieerde voorziening. PGB’s op het gebied van gas hebben 

bijgedragen tot het wegwerken van knelpunten in de Europese gasinfrastructuur en het 

diversifiëren van leveringsbronnen, equivalenten en routes. Zodra de lopende PGB-projecten 

zijn uitgevoerd, zullen alle lidstaten toegang hebben tot ten minste drie gasbronnen of tot de 

mondiale markt voor vloeibaar aardgas (LNG). 

Alleen al in 2022 zijn of worden PGB's met een totale extra gastransmissiecapaciteit van 20 

miljard kubieke meter per jaar in gebruik genomen, zoals de gasinterconnector tussen Polen 

en Litouwen (de GIPL-pijpleiding), de interconnector Polen-Slowakije, de Baltische 

pijpleiding tussen Polen en Denemarken en de pijpleiding tussen Griekenland en Bulgarije 

(IGB). In 2023 zullen naar verwachting LNG-terminals in Cyprus (2 miljard m3 per jaar) en 

Alexandroupolis in Griekenland (5 miljard m3 per jaar) zullen operationeel zijn. Bovendien 

worden in de komende jaren naar verwachting verschillende PGB's voor gas voltooid, 

waaronder verscheidene opslagprojecten in Zuidoost-Europa (Griekenland, Roemenië, 

Bulgarije) en de LNG-terminal in Gdansk in Polen (ten minste 6 miljard m3 per jaar).  

Deze projecten, waarvan er vele financiële steun hebben gekregen via de Connecting Europe 

Facility, stellen de lidstaten in staat solidair te reageren op recente onderbrekingen van het 

aanbod.   

Naast aanzienlijke verbeteringen in de Europese gasinfrastructuur zijn belangrijke 

elektriciteitsinterconnectoren ook gestart met behulp van CEF-subsidies voor 

werkzaamheden, zoals de elektriciteitsinterconnector Golf van Biskaje tussen Frankrijk en 

Spanje om de interconnectiecapaciteit met het Iberisch schiereiland te verhogen, de Keltische 

interconnector tussen Frankrijk en Ierland en de Euraziatische interconnector tussen 

Griekenland en Cyprus, waardoor een einde wordt gemaakt aan het isolement van het 

elektriciteitsnet van Ierland en Cyprus van de rest van de Unie. Daardoor zal respectievelijk 

de integratie van hernieuwbare energiebronnen worden ondersteund en de 

voorzieningszekerheid worden vergroot. Bovendien is de synchronisatie van de 

elektriciteitsnetten van de Baltische staten, de laatste lidstaten met elektriciteitssystemen die 

nog steeds afhankelijk zijn van derde landen, goed gevorderd en wordt deze uiterlijk in 2025 
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voltooid. Steun in het kader van het TEN-E-beleid en financiële steun in het kader van de 

CEF voor meer dan EUR 1,2 miljard was essentieel om het project op gang te brengen. 

De versnelde uitvoering van PGB's op het gebied van elektriciteit2 zal van cruciaal belang 

zijn voor een beter onderling gekoppeld systeem dat het mogelijk zal maken het aandeel van 

hernieuwbare energiebronnen te vergroten en de beperking van hernieuwbare energie 

aanzienlijk sneller terug te dringen, in overeenstemming met de doelstellingen van 

REPowerEU.  

ENTSB-G-beoordeling van de extra behoeften aan gasinfrastructuur 

In de mededeling van REPowerEU werd aangekondigd dat de Commissie bij voorrang zou 

beoordelen of maatregelen en investeringen nodig zijn in gasinfrastructuur en interconnecties 

om knelpunten voor het volledig benutten van de LNG-capaciteit van de EU weg te werken. 

De Commissie heeft ENTSB-G verzocht deze beoordeling te ondersteunen om eventuele 

resterende leemten in de gasinfrastructuur op te sporen die in het kader van het REPowerEU-

plan onmiddellijk moeten worden verholpen.  

In de ENTSB-G-beoordeling3 werd geanalyseerd welke infrastructuurknelpunten het 

Europese gasnetwerk vertoont in geval van beëindiging van de Russische gasstromen naar 

Europa, waarbij gebruik werd gemaakt van twee verschillende vraagscenario’s (de huidige 

vraag en de vraag van 2030, uitgaande van de volledige uitvoering van de Fit for 55- 

voorstellen met een 27% lagere gasvraag ten opzichte van vandaag, die met de uitvoering van 

REPowerEU naar verwachting nog lager zal zijn) en uitgaande van verschillende niveaus van 

infrastructuurontwikkeling4. 

Uit de beoordeling blijkt dat het wegvallen van de Russische gasinvoer volledig kan worden 

gecompenseerd met een combinatie van vraagreducties zoals voorzien in het Fit for 55-

pakket5 van de Commissie, een intensivering van de binnenlandse productie van met name 

biogas en fossiele waterstof, en vrij beperkte uitbreidingen van de gasinfrastructuur bovenop 

wat reeds in de huidige 5e PGB-lijst is opgenomen. Het wegwerken van de weinige 

resterende knelpunten zal ook de veerkracht en flexibiliteit van het Europese gassysteem 

vergroten. 

Wat de geografische spreiding van de behoeften betreft, is het duidelijk dat de grootste 

uitdaging erin zou bestaan te voldoen aan de vraag in Midden- en Oost-Europa, maar ook in 

het noordelijke deel van Duitsland, indien de gasinvoer uit RU zou worden stopgezet. Uit de 

beoordeling, die vervolgens in een regionale context met de lidstaten is besproken, is 

gebleken dat er verschillende mogelijke oplossingen bestaan om de leveringsafhankelijkheid 

                                                           
2  De huidige 5e PCI-lijst omvat in totaal 67 PGB's op het gebied van elektriciteit. 
3  Alle EU-lidstaten en verschillende derde landen, namelijk Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Servië 

en het VK. 
4  Niveau 0 = huidige infrastructuur, niveau 1 = geavanceerde projecten (FID's + geavanceerde PGB's), niveau 

2 = niveau 1 + extra LNG's en TAP-uitbreiding. 
5  Zelfs bij de huidige vraag en het binnenlandse aanbod zouden de vastgestelde projecten de afhankelijkheid 

van Rusland bijna volledig teniet doen, met een resterende afhankelijkheid van 5% in CZ, SK, HU, RO en 

BG. 
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van Rusland aan te pakken, voornamelijk in de geografische nabijheid van de behoeften en 

waarvoor samenwerking tussen twee of meer lidstaten vereist is. 

Extra behoeften aan gasinfrastructuur per regio 

Oostzeegebied 

De drie Baltische staten en Finland zijn sterk afhankelijk van Russisch gas, terwijl Polen in 

mindere mate afhankelijk is van die invoer.  

Projecten als de Baltische connector tussen Estland en Finland, de verbetering van de 

interconnectie tussen Letland en Estland, de LNG-terminal Klaipeda en de LNG-terminal 

Świnoujście hebben al gezorgd voor marktintegratie en een verminderde afhankelijkheid van 

Russisch gas in een regio die van oudsher afhankelijk is van één enkele leverancier. De 

situatie zal naar verwachting nog aanzienlijk verbeteren met de recente lancering van de 

interconnector tussen Polen en Litouwen (GIPL), en de naderende oplevering van de 

uitbreiding van de LNG-terminal Świnoujście, de Baltische pijpleiding, die voor het eerst gas 

uit de Noordzee via Polen naar de regio brengt, de verbetering van de interconnectie tussen 

Litouwen en Letland en de verbetering van de Inčukalns UGS. De verbinding tussen het 

Oostzeegebied en Midden- en Oost-Europa zal in de 2e helft van 2022 worden voltooid met 

de interconnectie tussen Polen en Slowakije. De regio heeft ook in hoge mate geprofiteerd 

van subsidies van de Connecting Europe Facility voor energie. 

Op korte termijn bleek uit de beoordeling dat de tijdelijk gehuurde drijvende opslag- en 

hervergassingseenheid (FSRU), die later in 2022 in Estland of Finland zal worden 

geïnstalleerd, de afhankelijkheid van Russisch gas aanzienlijk kan verminderen. Letland is 

ook uitgenodigd om deel te nemen aan de projectontwikkeling. 

Op middellange tot lange termijn is uit de beoordeling duidelijk gebleken dat het gebied rond 

de Oostzee baat zou hebben bij de ontwikkeling van een tweede LNG-terminal in Polen, in 

Gdansk (oplevering in 2026, wat zou kunnen worden versneld tot 2025), een van de 

projecten op de 5e PGB-lijst. Het project zou ook eventuele extra behoeften van de Baltische 

Staten kunnen vervullen door in de LNG-terminal Klaipeda in Litouwen capaciteit vrij te 

maken om in de eventuele resterende behoeften in de Baltische Staten en Finland te voorzien.  

West-Europa 

De meeste West-Europese landen zijn op dit moment niet of nauwelijks afhankelijk van 

Russisch gas. Dat is echter wel het geval voor Duitsland en met name het noordelijke 

marktgebied waar de vraag geconcentreerd is. Aangezien er geen Russische gasinvoer 

plaatsvindt, houden de infrastructuurknelpunten verband met onvoldoende pijplijncapaciteit 

van west naar oost en met onvoldoende invoercapaciteit, m.i.v. LNG-infrastructuur.  

In tegenstelling tot de meeste Europese landen odoriseren Spanje en Frankrijk gas in het 

transmissiesysteem. Daarom beletten beperkingen op het gebied van infrastructuur en 

regelgeving zuidwestelijke landen om samen te werken met landen in Noordwest-Europa en 

Midden- en Oost-Europa; er is geen significante gascapaciteit beschikbaar tussen Frankrijk 

en Duitsland.  
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Uit de beoordeling duidelijk gebleken dat de extra FSRU in Eemshaven (NL) en FSRU 

Wilhelmshaven (DE) en een extra LNG-terminal in Duitsland (Brunsbüttel) de 

infrastructurele beperkingen in Noordwest-Europa op korte termijn zullen verminderen. In 

het algemeen zal het van belang zijn om overcapaciteit in de LNG-invoerinfrastructuur, die in 

de toekomst gestrande activa zou kunnen worden, te voorkomen. 

Op middellange termijn is uit de beoordeling en de besprekingen geconcludeerd dat de 

ontwikkeling van een deodorisatie-installatie die gasstromen van west naar oost tussen 

Frankrijk en Duitsland mogelijk maakt een belangrijk knelpunt zou wegnemen om de 

afhankelijkheid van Russisch gas in Midden-Europa te verminderen. In combinatie met 

versterkingen van de gasinfrastructuur om de uitvoercapaciteit van België naar 

Duitsland te vergroten, zou dit de volledige benutting van de LNG-capaciteit in West-

Europa mogelijk maken om ook in de Midden- en Oost-Europese regio's de afhankelijkheid 

van Russisch gas aan te pakken.  

Een bijkomend grensoverschrijdend infrastructuurproject op het Iberisch schiereiland moet 

verder worden beoordeeld met het oog op zijn langetermijnpotentieel om het belangrijke 

potentieel voor hernieuwbare waterstof van het Iberisch schiereiland en Noord-Afrika aan te 

boren, en om te bekijken of dit het eerste element van de waterstofruggengraat kan worden, 

rekening houdend met de waterstofversneller. 

Midden- en Zuidoost-Europa 

In Midden- en Zuidoost-Europa, met inbegrip van de Energiegemeenschap, zijn de meeste 

landen sterk afhankelijk van Russisch gas, uitgaande van de huidige gasvraag.  

In Zuidoost-Europa zijn in de loop van 2020-2021 belangrijke prioritaire 

gasinfrastructuurprojecten operationeel geworden, waaronder met name de trans-Adriatische 

pijpleiding, de 1e fase van de BRUA-pijpleiding en de LNG-terminal Krk. De resterende 

prioritaire investeringen in infrastructuur in de regio, die in 2022 moeten worden afgerond, 

zijn het herstel, de modernisering en de uitbreiding van het Bulgaarse transmissiesysteem en 

de nieuwe interconnector tussen Griekenland en Bulgarije (IGB), die in de eerste operationele 

fase een bidirectionele capaciteit van 3 miljard kubieke meter per jaar zal bieden. De 

interconnector Servië – Bulgarije (IBS), die gericht is op de totstandbrenging van een 

bidirectionele interconnectie van 1,8 miljard m³ per jaar, en de bouw van de FSRU in 

Alexandroupolis, die zal zorgen voor een invoercapaciteit van 5,5 miljard m³ per jaar, zullen 

naar verwachting in de tweede helft van 2023 zijn voltooid. Voorts is de uitbreiding van de 

ondergrondse gasopslagfaciliteit in Chiren, Bulgarije, gepland voor 2025. 

Uit de beoordeling is gebleken dat Zuidoost-Europa op middellange termijn tot op zekere 

hoogte zou profiteren van de FSRU-terminal in Polen (PGB-project op de 5e PGB-lijst), 

terwijl de belangrijkste voordelen zich zullen voordoen in het Oostzeegebied. Voor het 

vervoer van aardgas van Gdansk naar de regio Zuidoost-Europa en Oekraïne zou de aanleg 

van de noord-zuid-gascorridor in Oost-Polen moeten worden versneld. Uit de beoordeling 

van ENTSB-G is ook gebleken dat een uitbreiding van de capaciteit van de LNG-terminal 

in Krk op middellange termijn verder zal bijdragen aan het verminderen van de 

afhankelijkheid van aanvoer uit Rusland, maar om deze voordelen te benutten, moet het 
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Kroatische transmissienet naar Slovenië en Hongarije worden versterkt. Extra 

leveringen aan de regio zouden kunnen leiden tot een volledige uitbreiding van het TAP, 

maar voor de modernisering van TAP zijn versnelde extra infrastructuurinvesteringen in het 

Italiaanse transmissienet nodig (Adriatica Line en Mattagiola – Massafra-pijpleiding, 

PGB-projecten op de 5e PGB-lijst).   Een versterking van het Italiaanse transmissienetwerk 

zou een toename van de stromen van het zuiden naar het noorden van Italië mogelijk maken, 

wat relevant zou zijn voor extra stromen vanuit TAP, EastMed en Noord-Afrika. Bovendien 

zou de uitbreiding van de interconnector Griekenland – Bulgarije (IGB-fase II) de 

afhankelijkheid verder kunnen verminderen, met name in Bulgarije en in de hele regio 

Zuidoost-Europa, doordat de stromen vanuit TAP- en LNG-terminals in Griekenland kunnen 

toenemen.  

Voorts is uit de beoordeling van het ENTSB-G gebleken dat projecten van 

gemeenschappelijk belang en aanvullende projecten die in het REPowerEU-plan worden 

erkend, indien zij worden uitgevoerd, ook extra voordelen zouden opleveren voor de 

verdragsluitende partijen van de Energiegemeenschap, wier behoeften volledig zouden 

worden vervuld. Met de voltooiing van projecten die zijn erkend in het kader van 

vlaggenschipinitiatief 5 van het economisch investeringsplan voor de Westelijke Balkan 

(EIP-projecten), zullen de verdragsluitende partijen van de Energiegemeenschap toegang 

hebben tot verschillende alternatieve bronnen en routes. De uitvoering van de EIP-projecten 

moet per geval worden beoordeeld om het risico van gestrande activa te vermijden.  

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de vastgestelde projecten zo snel mogelijk worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de behoeften en het tijdschema van het REPowerEU-

plan. Met name moeten de vastgestelde projecten, naast PGB’s, de status krijgen van 

projecten van het hoogste nationale belang en prioriteit krijgen om een snelle uitvoering te 

waarborgen. De Commissie is bereid dit te faciliteren. 

 

 


