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VERORDENING (EG) Nr. .../2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité1,

Na raadpleging van het advies van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1

2 Advies van het Europees Parlement van 20 april 2004 (nog niet in het PB bekendgemaakt) en
besluit van de Raad van ...
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas1 heeft een belangrijke bijdrage

geleverd aan de totstandbrenging van een interne markt voor gas. Het is nu nodig te zorgen

voor structurele wijzigingen van het regelgevend kader om de resterende belemmeringen voor

de voltooiing van de interne markt, met name met betrekking tot de handel in gas, aan te

pakken. Er zijn bijkomende technische regels nodig, met name betreffende

derdentoegangsdiensten, principes voor het capaciteitsallocatiemechanisme,

congestiebeheersprocedures en transparantie-eisen.

(2) De ervaring met de uitvoering en voortgangscontrole van een eerste pakket Richtsnoeren voor

goede praktijk dat in 2002 is vastgesteld door het Europees Regelgevend Forum voor gas

("het forum") leert dat, teneinde de volledige uitvoering van deze regels in alle lidstaten te

verzekeren en in de praktijk een minimumwaarborg voor gelijke voorwaarden op het gebied

van markttoegang te verschaffen, ervoor dient te worden gezorgd dat deze wettelijk

afdwingbaar worden.

(3) Een tweede pakket gemeenschappelijke regels "de tweede Richtsnoeren voor goede praktijk"
is vastgesteld op de vergadering van het forum van 24-25 september 2003. Deze verordening
moet derhalve, op basis van deze richtsnoeren, basisprincipes en regels vaststellen betreffende
nettoegang en derdentoegangsdiensten, congestiebeheer, transparantie, balancering en het
verhandelen van capaciteitsrechten.

(4) Artikel 15 van Richtlijn 2003/55/EG biedt de mogelijkheid tot een gecombineerde
transmissie- en distributiesysteembeheerder. Derhalve hoeft uit hoofde van deze verordening
geen wijziging te worden aangebracht in de organisatie van de nationale transmissie- en
distributiesystemen die stroken met de relevante bepalingen van Richtlijn 2003/55/EG, en met
name artikel 15 daarvan.

                                                
1 PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57.
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(5) Hogedrukpijpleidingen die plaatselijke distributeurs met het gasnet verbinden en die niet in de
eerste plaats voor lokale aardgasdistributie worden gebruikt, vallen onder het
toepassingsgebied van deze verordening.

(6) Er moeten criteria worden vastgesteld voor de berekening van de tarieven voor toegang tot het
net opdat deze tarieven volledig voldoen aan het beginsel van niet-discriminatie en aan de
behoeften van een goed functionerende interne markt. Daarbij moet ten volle rekening
worden gehouden met de noodzakelijke systeemintegriteit. Bovendien moeten de tarieven een
afspiegeling vormen van de werkelijke kosten, terwijl anderzijds moet worden voorzien in
adequate stimulansen, zoals een redelijke winst op de investeringen, ter bevordering van de
efficiëntie, en, in voorkomend geval, rekening moet worden gehouden met de benchmarking
van de tarieven door de regelgevende instanties.

(7) Bij de berekening van de tarieven voor de toegang tot netten is het van belang dat rekening
wordt gehouden met de werkelijke kosten en met de noodzaak om een redelijke winst op de
investeringen te genereren en stimulansen te scheppen voor de aanleg van nieuwe
infrastructuur. In dat verband zal, met name als er sprake is van daadwerkelijke concurrentie
tussen pijpleidingen, de benchmarking van tarieven een relevant punt van overweging zijn.

(8) Het gebruik van marktgerichte regelingen, zoals veilingen, om tarieven vast te stellen moet
stroken met de bepalingen van Richtlijn 2003/55/EG.

(9) Een gemeenschappelijk minimumpakket van derdentoegangsdiensten is nodig om in de hele
Gemeenschap in de praktijk voor een gemeenschappelijke minimumtoegangsnorm te zorgen,
teneinde te waarborgen dat derdentoegangsdiensten voldoende compatibel zijn en de
voordelen van een goed functionerende interne markt voor gas kunnen worden benut.



11652/2/04 REV 2 CS/lm 4
DG C II    NL

(10) Verwijzingen naar geharmoniseerde transportcontracten in de context van niet-
discriminerende toegang tot het net van transmissiesysteembeheerders houden niet in dat de
termen en voorwaarden van de transportcontracten van een bepaalde transmissiesysteem-
beheerder in een lidstaat dezelfde moeten zijn als die van een andere
transmissiesysteembeheerder in die lidstaat of in een andere lidstaat, behoudens waar
minimumeisen zijn vastgesteld waaraan alle transportcontracten moeten voldoen.

(11) Het beheer van contractuele congestie van netten is een belangrijke kwestie bij de voltooiing
van de interne gasmarkt. Er moeten gemeenschappelijke regels worden ontwikkeld die de
noodzaak om ongebruikte capaciteit vrij te maken, in overeenstemming met het principe “use-
it-or-lose-it”, in balans brengen met de rechten van de bezitters van de capaciteit om deze
waar nodig, te gebruiken en tegelijkertijd de liquiditeit van de capaciteit te verhogen.

(12) Hoewel de fysieke congestie van de netten momenteel zelden een probleem is in de
Gemeenschap kan het er in de toekomst een worden. Het is derhalve belangrijk het basis-
principe vast te stellen voor de allocatie van capaciteit op overbelaste netten.

(13) Opdat netgebruikers effectieve toegang tot gasnetten kunnen verkrijgen, hebben zij informatie
nodig over met name technische eisen en beschikbare capaciteit, teneinde te kunnen
profiteren van zakelijke mogelijkheden die zich in het kader van de interne markt voordoen.
Er zijn gemeenschappelijke minimumnormen betreffende dergelijke transparantie-eisen
nodig. Deze informatie kan in verschillende vormen, onder meer elektronisch, worden
bekendgemaakt.
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(14) Door de transmissiesysteembeheerders beheerde niet-discriminerende en transparante
balanceringssystemen voor gas zijn belangrijke mechanismen, met name voor nieuwkomers
op de markt, die het mogelijk moeilijker hebben om hun totale verkoopportefeuille in balans
te houden dan gevestigde ondernemingen binnen een relevante markt. Derhalve moeten regels
worden vastgesteld die garanderen dat de transmissiesysteembeheerders dergelijke
mechanismen beheren op een wijze die verenigbaar is met niet-discriminerende, transparante
en effectieve toegangsvoorwaarden voor het net.

(15) Het verhandelen van primaire rechten op capaciteit vormt een belangrijk onderdeel van het
ontwikkelen van een concurrerende markt en het creëren van liquiditeit. In deze verordening
moeten derhalve basisregels op dit gebied worden vastgesteld.

(16) Er moet voor worden gezorgd dat bedrijven die capaciteitsrechten verwerven, deze aan andere
toegelaten bedrijven kunnen doorverkopen, teneinde voldoende liquiditeit op de capaciteits-
markt te waarborgen. Dat belet echter niet dat een systeem wordt gehanteerd waarbij
capaciteit die gedurende een bepaalde, op nationaal niveau vastgestelde, tijd niet wordt
gebruikt, opnieuw op vaste basis op de markt beschikbaar wordt gesteld.

(17) De nationale regelgevende instanties moeten erop toezien dat de in deze verordening neer-
gelegde regels en de op basis van deze verordening vastgestelde richtsnoeren in acht worden
genomen.

(18) In de bij deze verordening gevoegde richtsnoeren worden specifieke gedetailleerde
uitvoeringsbepalingen vastgesteld op basis van de tweede "Richtsnoeren voor goede praktijk".
Deze regels zullen zich in de loop der tijd waar nodig ontwikkelen, rekening houdend met de
verschillen tussen de nationale gassystemen.
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(19) De Commissie is voornemens om, wanneer zij voorstelt de als bijlage bij de verordening
opgenomen richtsnoeren te wijzigen, vooraf alle betrokken partijen waarvoor deze richt-
snoeren relevant zijn - vertegenwoordigd door de beroepsorganisaties - en de lidstaten in het
forum te raadplegen. Ook zal zij de Europese Groep van regelgevende instanties voor
elektriciteit en gas om een bijdrage verzoeken.

(20) Van de lidstaten en de bevoegde nationale instanties moet worden verlangd dat zij de
Commissie relevante informatie verstrekken. Dergelijke informatie moet door de Commissie
vertrouwelijk worden behandeld.

(21) Deze verordening en de in overeenstemming hiermee vastgestelde richtsnoeren laten de
toepassing van de communautaire concurrentieregels onverlet.

(22) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden1.

(23) Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van eerlijke regels
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten, niet voldoende
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen
van de verordening beter op het niveau van de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, mag
de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag bedoelde
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in dat artikel bedoelde
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze
doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. Deze verordening heeft als doel niet-discriminerende regels vast te stellen betreffende de

toegangsvoorwaarden voor aardgastransmissiesystemen, rekening houdend met de specificiteit van

nationale en regionale markten, teneinde de goede werking van de interne gasmarkt te verzekeren.

Dit doel omvat onder meer de vaststelling van geharmoniseerde principes betreffende de tarieven

voor de toegang tot het net, of betreffende de methoden voor de berekening daarvan, de instelling

van derdentoegangsdiensten, de vaststelling van geharmoniseerde beginselen voor

capaciteitsallocatie en congestiebeheer, de bepaling van transparantie-eisen, balanceringsregels en

tarieven voor onbalans, alsmede de bevordering van capaciteitsverhandeling.

2. De lidstaten kunnen overeenkomstig Richtlijn 2003/55/EG een entiteit of instantie instellen voor

de uitoefening van een of meer normaliter aan de transmissiesysteembeheerder toegewezen

functies; de eisen van deze verordening zijn daarop van toepassing.

Artikel 2

Definities

1. Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

1) "transmissie": het transport van aardgas door een net dat vooral bestaat uit hogedrukpijp-

leidingen, met uitzondering van een upstreampijpleidingnet en van het gedeelte van

hogedrukpijpleidingen dat in de eerste plaats voor lokale aardgasdistributie wordt gebruikt,

met het oog op de belevering van afnemers, de levering zelf niet inbegrepen;
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2) "transportcontract": een contract tussen een transmissiesysteembeheerder en een netgebruiker

voor de uitvoering van de transmissie;

3) "capaciteit": de maximale flow, uitgedrukt in normale kubieke meter per tijdseenheid of in

energie-eenheid per tijdseenheid, waarop de netgebruiker op grond van het transportcontract

recht heeft;

4) "ongebruikte capaciteit": de vaste capaciteit die een netgebruiker op grond van een

transportcontract heeft verworven, maar niet heeft genomineerd;

5) "congestiebeheer": beheer van de capaciteitsportefeuille van de transmissiesysteembeheerder

met het oog op het optimale en maximale gebruik van de technische capaciteit en de tijdige

detectie van toekomstige congestie- en saturatiepunten;

6) "secundaire markt": de markt van de niet op de primaire markt verhandelde capaciteit;

7) "nominatie": het vooraf opgeven door de netgebruiker aan de transmissiesysteembeheerder

van de werkelijke flow die hij wil invoeden op of onttrekken aan het systeem;

8) "hernominatie": het achteraf melden van een gecorrigeerde nominatie;
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9) "systeemintegriteit": elke situatie met betrekking tot een transmissienet, met inbegrip van de

noodzakelijke transmissiefaciliteiten, waarin de druk en de kwaliteit van het aardgas binnen

de door de transmissiesysteembeheerder vastgestelde minimum- en maximumgrenzen blijven,

zodat de transmissie van aardgas uit een technisch oogpunt gegarandeerd is;

10) "balanceringsperiode": periode waarbinnen het onttrekken van een hoeveelheid aardgas,

uitgedrukt in eenheden energie, door elke netgebruiker moet worden gecompenseerd door

middel van het invoeden van dezelfde hoeveelheid aardgas op het transmissienet in

overeenstemming met het transportcontract of de netcode;

11) "netgebruiker": een afnemer of mogelijke afnemer van een transmissiesysteembeheerder en,

mits zulks nodig is om de functies met betrekking tot de transmissie uit te voeren, de

transmissiebeheerder zelf;

12) "afschakelbare diensten": door de transmissiesysteembeheerder met betrekking tot

afschakelbare capaciteit aangeboden diensten;

13) "afschakelbare capaciteit": gastransmissiecapaciteit die door de transmissiesysteembeheerder

kan worden afgeschakeld overeenkomstig de voorwaarden van het transportcontract;

14) "langetermijndiensten": door de transmissiesysteembeheerder aangeboden diensten met een

duur van één jaar of meer;

15) "kortetermijndiensten": door de transmissiesysteembeheerder aangeboden diensten met een

duur van minder dan één jaar;
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16) "vaste capaciteit": door de transmissiesysteembeheerder contractueel als niet-afschakelbaar

gegarandeerde gastransmissiecapaciteit;

17) "vaste diensten": door de transmissiesysteembeheerder met betrekking tot vaste capaciteit

aangeboden diensten;

18) "technische capaciteit": de maximale vaste capaciteit die de transmissiesysteembeheerder aan

de netgebruikers kan aanbieden, rekening houdend met de systeemintegriteit en de

operationele eisen van het transmissienet;

19) "gecontracteerde capaciteit": capaciteit die de transmissiesysteembeheerder aan een

netgebruiker heeft gealloceerd door middel van een transportcontract;

20) "beschikbare capaciteit": het deel van de technische capaciteit dat niet is gealloceerd en op

een gegeven moment nog beschikbaar is voor het systeem;

21) "contractuele congestie": een situatie waarbij het niveau van de vraag naar vaste capaciteit

groter is dan de technische capaciteit;

22) "primaire markt": de markt van de direct door de transmissiesysteembeheerder verhandelde

capaciteit;

23) "fysieke congestie": een situatie waarbij op een bepaald tijdstip het niveau van de vraag naar

werkelijke leveringen groter is dan de technische capaciteit.
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2. De definities in artikel 2 van Richtlijn 2003/55/EG die relevant zijn voor de toepassing van deze

verordening zijn eveneens van toepassing, met uitzondering van de definitie van "transmissie" in

artikel 2, punt 3, van Richtlijn 2003/55/EG.

Artikel 3

Tarieven voor de toegang tot netten

1. De door de transmissiesysteembeheerders toegepaste tarieven, of de voor de berekening daarvan

gebruikte methoden die zijn goedgekeurd door de regelgevende instanties overeenkomstig

artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2003/55/EG, alsmede de tarieven die worden gepubliceerd

overeenkomstig artikel 18, lid 1, van die richtlijn, zijn transparant, houden rekening met de

noodzaak van systeemintegriteit en verbetering ervan en zijn een afspiegeling van de werkelijke

kosten, waarbij zij passende stimulansen blijven met betrekking tot de efficiëntie, inclusief de

nodige winst op de investeringen en in voorkomende gevallen met inachtneming van de

benchmarking van tarieven door de regelgevende instanties. De tarieven of de voor de berekening

daarvan gebruikte methoden zijn niet-discriminerend.

De lidstaten kunnen besluiten dat de tarieven ook kunnen worden vastgesteld aan de hand van

marktgerichte regelingen, zoals veilingen, mits dergelijke regelingen en de eruit voortvloeiende

inkomsten door de regelgevende instantie worden goedgekeurd.

De tarieven, of de methoden voor de berekening daarvan, zijn bevorderlijk voor de efficiënte handel

in gas en voor de concurrentie en zijn tegelijk gericht op het vermijden van kruissubsidiëring tussen

de netgebruikers en op het bieden van stimulansen voor investeringen en het handhaven of creëren

van interoperabele transmissienetten.
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2. De tarieven voor de toegang tot netten werken niet beperkend op de marktliquiditeit of

verstorend voor de grensoverschrijdende handel van de verschillende transmissiesystemen. Indien

verschillen in de tariefstructuren of balanceringsmechanismen de handel tussen

transmissiesystemen zouden belemmeren, streven transmissiesysteembeheerders onverminderd

artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2003/55/EG, in nauwe samenwerking met de betrokken nationale

instanties, actief naar de convergentie van tariefstructuren en tariefbeginselen, ook met betrekking

tot balancering.

Artikel 4

Derdentoegangsdiensten

1. Transmissiesysteembeheerders waarborgen:

a) dat ze op niet-discriminerende basis diensten aan alle netgebruikers aanbieden. Met name

wanneer een transmissiesysteembeheerder dezelfde dienst aan meerdere afnemers aanbiedt,

geschiedt dit onder gelijkwaardige contractuele voorwaarden, met gebruikmaking van

geharmoniseerde transportcontracten of een door de bevoegde instantie volgens de procedure

van artikel 25 van Richtlijn 2003/55/EG goedgekeurde netcode;

b) dat zij zowel vaste als afschakelbare derdentoegangsdiensten aanbieden. De prijs van

afschakelbare capaciteit is een afspiegeling van de waarschijnlijkheid van afschakeling;

c) dat zij de netgebruikers zowel lange- als kortetermijndiensten aanbieden.
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2. Transportcontracten met niet-standaardaanvangsdata of van een kortere duur dan een standaard

transportcontract van een jaar, resulteren niet in willekeurig hogere of lagere tarieven die niet de

marktwaarde van de dienst weerspiegelen overeenkomstig de in artikel 3, lid 1, vermelde principes.

3. Zo nodig kunnen derdentoegangsdiensten afhankelijk worden gesteld van passende garanties van

netgebruikers voor wat betreft de kredietwaardigheid van deze gebruikers. Zulke garanties mogen

geen oneerlijke marktbelemmering vormen en moeten niet-discriminerend, transparant en

proportioneel zijn.

Artikel 5

Beginselen inzake mechanismen voor capaciteitsallocatie

en procedures voor congestiebeheer

1. Marktdeelnemers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit op alle relevante punten

waaraan in artikel 6, lid 3, wordt gerefereerd, met inachtneming van systeemintegriteit en efficiënte

netexploitatie.

2. Transmissiesysteembeheerders implementeren en publiceren niet-discriminerende en

transparante mechanismen voor capaciteitsallocatie, welke

a) passende economische signalen geven voor een efficiënt en maximaal gebruik van de

technische capaciteit en investeringen in nieuwe infrastructuur vergemakkelijken;
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b) zorgen voor compatibiliteit met de marktmechanismen, met inbegrip van spotmarkten en

trading hubs en tevens flexibel en in staat zijn zich aan veranderende marktomstandigheden

aan te passen;

c) compatibel zijn met de nettoegangsregelingen van de lidstaten.

3. Wanneer transmissiesysteembeheerders nieuwe transportcontracten sluiten of nieuwe onder-

handelingen over bestaande transportcontracten voeren, wordt in deze contracten rekening

gehouden met de volgende principes:

a) in geval van contractuele congestie biedt de transmissiesysteembeheerder ongebruikte

capaciteit op de primaire markt aan, ten minste op "day-ahead"-basis en afschakelbaar;

b) netgebruikers die hun ongebruikte gecontracteerde capaciteit op de secundaire markt willen

doorverkopen of -verhuren, hebben daartoe het recht. De lidstaten kunnen kennisgeving of

informatieverstrekking aan de transmissiesysteembeheerder door de netgebruikers verlangen.

4. Wanneer capaciteit die krachtens bestaande transportcontracten gecontracteerd is, ongebruikt

blijft en zich contractuele congestie voordoet, passen de transmissiesysteembeheerders lid 3 toe

tenzij daardoor inbreuk zou worden gemaakt op de eisen van de bestaande transportcontracten.

Indien daardoor inbreuk zou worden gemaakt op bestaande transportcontracten, richten de

transmissiesysteembeheerders een verzoek tot de netgebruiker om, in overleg met de bevoegde

instanties, overeenkomstig lid 3, ongebruikte capaciteit op de secundaire markt te gebruiken.

5. In geval van fysieke congestie worden door de transmissiesysteembeheerder of, in voorkomend

geval, de regelgevende instanties niet-discriminerende en transparante mechanismen voor

capaciteitsallocatie toegepast.
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Artikel 6

Transparantie-eisen

1. De transmissiesysteembeheerders publiceren gedetailleerde informatie betreffende de diensten

die zij aanbieden en de toegepaste relevante voorwaarden alsook de technische informatie die nodig

is opdat netgebruikers effectieve nettoegang verkrijgen.

2. Om transparante, objectieve en niet-discriminerende tarieven te garanderen en een efficiënt

gebruik van het gasnet te bevorderen, publiceren de transmissiesysteembeheerders of de relevante

nationale instanties beknopte en voldoende gedetailleerde informatie over tariefderivatie,

methodologie en structuur.

3. Met betrekking tot de aangeboden diensten publiceert iedere transmissiesysteembeheerder voor

alle relevante punten, waaronder de entry- en exitpunten, regelmatig, voortschrijdend en op een

gebruikersvriendelijke gestandaardiseerde wijze numerieke informatie over technische,

gecontracteerde en beschikbare capaciteit.

4. De relevante punten van een transmissiesysteem waarover de informatie moet worden

gepubliceerd, worden door de bevoegde instanties na overleg met de netgebruikers goedgekeurd.

5. Wanneer een transmissiesysteembeheerder van oordeel is dat hij om redenen van vertrouwe-

lijkheid niet gerechtigd is alle vereiste gegevens te publiceren, vraagt hij de bevoegde instanties om

toestemming om de publicatie met betrekking tot het punt of de punten in kwestie te beperken.
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De bevoegde instanties verlenen of weigeren toestemming per geval, en houden daarbij in het

bijzonder rekening met de noodzaak de legitieme commerciële vertrouwelijkheid in acht te nemen

en het doel een concurrerende interne gasmarkt tot stand te brengen. Indien er toestemming wordt

verleend, wordt de beschikbare capaciteit gepubliceerd zonder vermelding van de numerieke data

die inbreuk zouden maken op de vertrouwelijkheid.

Er wordt geen toestemming als bedoeld in dit lid verleend indien drie of meer netgebruikers

capaciteit hebben gecontracteerd op hetzelfde punt.

6. De transmissiesysteembeheerders publiceren de krachtens deze verordening vereiste informatie

altijd op een zinvolle, duidelijk meetbare en goed toegankelijke manier en op niet-discriminerende

basis.

Artikel 7

Balanceringsregels en tarieven voor onbalans

1. De balanceringsregels worden ontworpen op eerlijke, niet-discriminerende en transparante wijze

en zijn gebaseerd op objectieve criteria. De balanceringsregels zijn een afspiegeling van de

werkelijke systeembehoeften, rekening houdend met de voor de transmissiesysteembeheerder

beschikbare hulpmiddelen.

2. Bij niet-marktgerichte balanceringssystemen worden de tolerantiewaarden zo ontworpen dat ze

ofwel de seizoensgebondenheid weerspiegelen ofwel hoger uitvallen dan de tolerantiewaarden die

uit de seizoensgebondenheid zouden resulteren, en dat ze de werkelijke technische capaciteit van

het transmissiesysteem weerspiegelen. De tolerantiewaarden zijn een afspiegeling van de werkelijke

systeembehoeften, rekening houdend met de voor de transmissiesysteembeheerder beschikbare

hulpmiddelen.
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3. De tarieven voor onbalans zijn globaal kostengeoriënteerd en stimuleren in voorkomende

gevallen de netgebruikers om hun invoeding en onttrekking van gas te balanceren. Zij zijn gericht

op het vermijden van kruissubsidiëring tussen de netgebruikers en houden geen belemmering in

voor het betreden van de markt door nieuwkomers.

De methoden voor de berekening van de tarieven voor onbalans en de definitieve tarieven worden

gepubliceerd door de bevoegde instanties of de transmissiesysteembeheerder, naar gelang van het

geval.

4. De transmissiesysteembeheerders kunnen boetetarieven opleggen aan de netgebruikers van wie

de invoeding op en onttrekking aan het transmissiesysteem niet in balans is overeenkomstig de in

lid 1 bedoelde balanceringsregels.

5. De boetetarieven die de werkelijk gemaakte balanceringskosten overschrijden, worden bij de

berekening van de tarieven in aanmerking genomen, zodanig dat het voordeel van balancering niet

wordt beperkt. Zij worden door de bevoegde instanties goedgekeurd.

6. Om de netgebruikers in staat te stellen tijdig corrigerende maatregelen te nemen, verstrekken de

transmissiesysteembeheerders voldoende, tijdige en betrouwbare online-informatie over de

balanceringsstatus van de netgebruikers. Het niveau van de verstrekte informatie is een afspiegeling

van het niveau van de informatie die de transmissiesysteembeheerder tot zijn beschikking heeft. De

eventueel voor het verstrekken van deze informatie toegepaste tarieven worden door de bevoegde

instanties goedgekeurd en door de transmissiesysteembeheerder gepubliceerd.

7. De lidstaten zien erop toe dat de transmissiesysteembeheerders streven naar harmonisatie van de

balanceringsstelsels en naar stroomlijning van de structuren en de niveaus van de

balanceringstarieven om de handel in gas te bevorderen.
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Artikel 8

Verhandeling van capaciteitsrechten

Iedere transmissiesysteembeheerder onderneemt redelijke stappen om mogelijk te maken en te

bevorderen dat capaciteitsrechten vrij verhandelbaar zijn. Ieder van deze transmissiesysteem-

beheerders ontwikkelt geharmoniseerde transportcontracten en procedures op de primaire markt om

de secundaire handel in capaciteit te bevorderen en erkent de overdracht van primaire capaci-

teitsrechten voorzover daarvan door netgebruikers kennisgeving is gedaan. Van deze geharmoni-

seerde transportcontracten en procedures wordt aan de regelgevende instanties kennisgeving

gedaan.

Artikel 9

Richtsnoeren

1. In voorkomend geval worden in de richtsnoeren inzake de minimaal vereiste harmonisatie voor

het bereiken van het doel van deze verordening, de volgende punten gespecificeerd:

a) de nadere bijzonderheden van de derdentoegangsdiensten, inclusief de aard, duur en andere

eisen betreffende deze diensten, in overeenstemming met artikel 4;

b) de nadere bijzonderheden met betrekking tot de principes die aan de mechanismen voor

capaciteitsallocatie ten grondslag liggen en betreffende de toepassing van procedures voor

congestiebeheer, in overeenstemming met artikel 5;

c) de nadere gegevens betreffende de definitie van de technische informatie die nodig is opdat de

netgebruikers effectieve toegang kunnen verkrijgen tot het systeem en de definitie van alle

voor de transparantie-eisen relevante punten, inclusief de op alle relevante punten te

publiceren informatie en het tijdschema voor de publicatie van deze informatie, in

overeenstemming met artikel 6.
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2. De richtsnoeren betreffende de in lid 1 genoemde kwesties zijn opgenomen in de bijlage. Zij

kunnen door de Commissie worden gewijzigd; dit gebeurt volgens de procedure van artikel 14,

lid 2.

3. Bij de toepassing en de wijziging van de krachtens deze verordening aangenomen richtsnoeren

wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de nationale gassystemen. Derhalve zullen geen

uniforme voorwaarden voor de toegang van derden op communautair niveau vereist zijn. Er kunnen

evenwel minimumeisen worden gesteld waaraan moet worden voldaan om de voor een interne

gasmarkt noodzakelijke niet-discriminerende en transparante voorwaarden voor nettoegang te

verwezenlijken; deze minimumeisen kunnen vervolgens worden toegepast in het licht van de

verschillen tussen de nationale gassystemen.

Artikel 10

Regelgevende instanties

Bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening vergewissen de

krachtens artikel 25 van Richtlijn 2003/55/EG ingestelde regelgevende instanties van de lidstaten

zich ervan, dat deze verordening en de ingevolge artikel 9 van deze verordening vastgestelde

richtsnoeren worden nageleefd.

In voorkomend geval werken zij onderling en met de Commissie samen.

Artikel 11

Informatieverstrekking

De lidstaten en de regelgevende instanties verstrekken de Commissie op verzoek alle voor de

toepassing van artikel 9 noodzakelijke informatie.
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De Commissie stelt een redelijke termijn vast waarbinnen de informatie moet worden verstrekt

rekening houdend met de complexiteit en de urgentie van de vereiste informatie.

Artikel 12

Recht van de lidstaten om meer gedetailleerde maatregelen te treffen

Deze verordening laat de rechten van de lidstaten onverlet om maatregelen te handhaven of in te

voeren die meer gedetailleerde voorschriften bevatten dan in deze verordening en de in artikel 9

bedoelde richtsnoeren.

Artikel 13

Sancties

1. De lidstaten stellen de sancties vast die bij een overtreding van deze verordening worden

opgelegd en nemen alle noodzakelijke maatregelen voor de uitvoering ervan. De beoogde sancties

moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen de Commissie de

desbetreffende bepalingen uiterlijk op 1 juli 2006 mee en melden haar onverwijld alle eventuele

latere wijzigingen.

2. Sancties krachtens lid 1 zijn niet van strafrechtelijke aard.
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Artikel 14

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat is opgericht bij artikel 30 van Richtlijn

2003/55/EG.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op

drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 15

Verslag van de Commissie

De Commissie houdt toezicht op de uitvoering van deze verordening. In het verslag dat zij uitbrengt

krachtens artikel 31, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG, rapporteert de Commissie tevens over de

ervaringen die bij de toepassing van deze verordening zijn opgedaan. Met name wordt in het

verslag onderzocht in hoeverre de verordening succesvol is geweest in het bewerkstelligen van niet-

discriminerende en kostengeoriënteerde nettoegangsvoorwaarden voor gastransmissienetten

teneinde bij te dragen tot een veelzijdig aanbod voor de consument in een goed functionerende

interne markt en tot leveringszekerheid op lange termijn. Indien nodig gaat het verslag vergezeld

van passende voorstellen en/of aanbevelingen.



11652/2/04 REV 2 CS/lm 22
DG C II    NL

Artikel 16

Ontheffingen en vrijstellingen

Deze verordening is niet van toepassing op:

a) in de lidstaten gelegen aardgastransmissiesystemen, voor de duur van ontheffingen die zijn

verleend uit hoofde van artikel 28 van Richtlijn 2003/55/EG; lidstaten waaraan krachtens

artikel 28 van Richtlijn 2003/55/EG ontheffingen zijn verleend en die de Commissie derhalve

kunnen verzoeken om tijdelijke afwijking van de toepassing van deze verordening, en wel

voor een periode van ten hoogste twee jaar vanaf de datum waarop de in dit punt bedoelde

ontheffing verstrijkt;

b) de in artikel 22, leden 1 en 2, van Richtlijn 2003/55/EG bedoelde interconnectoren tussen

lidstaten, alsmede aanzienlijke capaciteitsverhogingen van bestaande infrastructuur en

wijzigingen van die infrastructuur die het mogelijk maken nieuwe bronnen voor de levering

van gas te ontwikkelen, die zijn ontheven van de toepassing van de artikelen 18, 19 en 20 en

van artikel 25, leden 2, 3 en 4, van die richtlijn, voor de duur van de ontheffing van de onder

dit punt vermelde bepalingen; of

c) aardgastransmissiesystemen waarvoor krachtens artikel 27 van Richtlijn 2003/55/EG

ontheffingen zijn verleend.
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Artikel 17

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar bekendmaking in

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2006, met uitzondering van de tweede zin van artikel 9,

lid 2, die van toepassing is met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

________________



11652/2/04 REV 2 CS/lm 1
BIJLAGE DG C II    NL

BIJLAGE

RICHTSNOEREN BETREFFENDE

1. DERDENTOEGANGSDIENSTEN

2. PRINCIPES DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN HET MECHANISME VOOR

CAPACITEITSALLOCATIE EN DE PROCEDURES VOOR CONGESTIEBEHEER EN

DE TOEPASSING VAN PROCEDURES VOOR CONGESTIEBEHEER IN GEVAL VAN

CONTRACTUELE CONGESTIE, EN

3. DEFINITIE VAN DE TECHNISCHE INFORMATIE DIE NETGEBRUIKERS NODIG

HEBBEN OM EFFECTIEVE TOEGANG TE KUNNEN VERKRIJGEN TOT HET

SYSTEEM EN DEFINITIE VAN ALLE VOOR DE TRANSPARANTIE-EISEN

RELEVANTE PUNTEN, INCLUSIEF DE OP ALLE RELEVANTE PUNTEN TE

PUBLICEREN INFORMATIE EN HET TIJDSCHEMA AAN DE HAND WAARVAN

DEZE INFORMATIE MOET WORDEN GEPUBLICEERD

1. DERDENTOEGANGSDIENSTEN

(1) De transmissiesysteembeheerders bieden vaste en afschakelbare diensten aan met een

minimumduur van één dag.

(2) De geharmoniseerde transportcontracten en gemeenschappelijke netcode worden ontworpen

op een wijze die bevorderlijk is voor de handel in en het hergebruik van de door de

netgebruikers gecontracteerde capaciteit zonder de vrijgave van capaciteit te belemmeren.



11652/2/04 REV 2 CS/lm 2
BIJLAGE DG C II    NL

(3) De transmissiesysteembeheerders ontwikkelen netcodes en geharmoniseerde contracten nadat

zij naar behoren overleg hebben gepleegd met de netgebruikers.

(4) De transmissiesysteembeheerders implementeren gestandaardiseerde nominatie- en

hernominatieprocedures zodra deze binnen EASEE-gas zijn overeengekomen. Zij

ontwikkelen informatiesystemen en elektronische communicatiemiddelen om adequate

gegevens te verstrekken aan de netgebruikers en om transacties zoals nominaties,

capaciteitscontractering en overdracht van capaciteitsrechten tussen netgebruikers te

vereenvoudigen.

(5) De transmissiesysteembeheerders harmoniseren geformaliseerde aanvraagprocedures en

reactietermijnen overeenkomstig de beste branchepraktijk met het doel de reactietijden te

minimaliseren. Zij voorzien uiterlijk 1 juli 2006 in on-linecapaciteitsboekings- en

confirmatiesystemen via beeldscherm alsook in nominatie- en hernominatieprocedures, indien

deze procedures binnen EASEE-gas zijn overeengekomen.

(6) De transmissiesysteembeheerders rekenen de netgebruikers niet afzonderlijk de informatie-

aanvragen en transacties aan die verband houden met hun transportcontracten en die worden

uitgevoerd overeenkomstig de standaardregels en -procedures.

(7) Informatieaanvragen die buitengewone of excessieve uitgaven vereisen zoals haalbaarheids-

studies mogen afzonderlijk worden aangerekend, mits de kosten naar behoren kunnen worden

aangetoond.



11652/2/04 REV 2 CS/lm 3
BIJLAGE DG C II    NL

(8) De transmissiesysteembeheerders werken met andere transmissiesysteembeheerders samen bij

het coördineren van het onderhoud van hun respectieve netwerken teneinde elke storing van

de transmissiediensten aan netgebruikers en transmissiesysteembeheerders in andere gebieden

zoveel mogelijk te beperken en teneinde te zorgen voor gelijke voordelen met betrekking tot

de leveringszekerheid, ook in het transitverkeer.

(9) De transmissiesysteembeheerders publiceren ten minste eenmaal per jaar, binnen een vooraf

bepaalde termijn, alle geplande onderhoudsperiodes die van invloed kunnen zijn op de uit de

transportcontracten voortvloeiende rechten van de netgebruikers alsmede desbetreffende

operationele informatie, met een adequate vooraankondiging. Dit houdt in dat onverwijld en

op niet-discriminerende basis alle wijzigingen van geplande onderhoudsperiodes worden

gepubliceerd en dat niet-gepland onderhoud wordt bekendgemaakt zodra de transmissie-

systeembeheerders over deze informatie beschikken. Gedurende de onderhoudsperioden

publiceren de transmissiesysteembeheerders regelmatig geactualiseerde informatie

betreffende nadere bijzonderheden over het onderhoud, alsmede de verwachte duur en het

effect ervan.

(10) De transmissiesysteembeheerders houden dagelijks een logboek bij van de werkelijke

onderhouds- en flowstoringen die zich hebben voorgedaan en stellen dit op verzoek ter

beschikking van de bevoegde instantie. Deze informatie wordt op verzoek eveneens ter

beschikking gesteld van degenen die door een storing zijn getroffen.

2. PRINCIPES DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN HET MECHANISME VOOR

CAPACITEITSALLOCATIE EN DE PROCEDURES VOOR CONGESTIEBEHEER EN

TOEPASSING VAN PROCEDURES VOOR CONGESTIEBEHEER IN GEVAL VAN

CONTRACTUELE CONGESTIE
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2.1. PRINCIPES DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN HET MECHANISME VOOR

CAPACITEITSALLOCATIE EN DE PROCEDURES VOOR CONGESTIEBEHEER

(1) Het mechanisme voor capaciteitsallocatie en de procedures voor congestiebeheer zijn
bevorderlijk voor de ontwikkeling van concurrentie en de liquide verhandeling van capaciteit
en zijn compatibel met de marktmechanismen, inclusief de spotmarkten en trading hubs. Zij
zijn flexibel en aanpasbaar aan veranderende marktomstandigheden.

(2) In deze mechanismen en procedures wordt rekening gehouden met de integriteit van het
betrokken systeem en met de leveringszekerheid.

(3) Deze mechanismen en procedures belemmeren de toetreding van nieuwe marktdeelnemers
niet en creëren evenmin overmatige hinderpalen voor het betreden van de markt. Zij beletten
niet dat de marktdeelnemers, inclusief nieuwe marktdeelnemers en bedrijven met een klein
marktaandeel, effectief concurreren.

(4) Door middel van deze mechanismen en procedures worden passende economische signalen
gegeven voor de efficiënte en maximale benutting van technische capaciteit en worden
investeringen in nieuwe infrastructuur aangemoedigd.

(5) Netgebruikers worden ingelicht over het soort omstandigheden dat de beschikbaarheid van
gecontracteerde capaciteit kan beïnvloeden. De informatie over afschakeling dient overeen te
komen met het informatieniveau waarover de transmissiesysteembeheerder beschikt.

(6) Indien het om systeemintegriteitsredenen moeilijk is de contractuele leveringsverplichtingen
na te komen, brengen de transmissiesysteembeheerders de netgebruikers op de hoogte en
zoeken ze onverwijld een niet-discriminerende oplossing.
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De transmissiesysteembeheerders raadplegen netgebruikers over procedures alvorens deze uit te

voeren en komen deze met de regelgevende instantie overeen.

2.2. PROCEDURES VOOR CONGESTIEBEHEER IN GEVAL VAN CONTRACTUELE CONGESTIE

(1) Ingeval gecontracteerde capaciteit niet wordt gebruikt, stellen de transmissiesysteem-
beheerders deze capaciteit op afschakelbare basis beschikbaar op de primaire markt via
contracten van verschillende duur, mits deze capaciteit door de relevante netgebruiker
(capaciteitshouder) niet tegen een redelijke prijs wordt aangeboden op de secundaire markt.

(2) Inkomsten uit vrijgegeven afschakelbare capaciteit worden gedeeld overeenkomstig de door

de relevante regelgevende instantie vastgestelde of goedgekeurde regels. De regels zijn

verenigbaar met de eis van een effectief en efficiënt gebruik van het systeem.

(3) Een redelijke prijs voor vrijgegeven afschakelbare capaciteit kan door de relevante
regelgevende instanties worden bepaald, rekening houdend met de heersende specifieke
omstandigheden.

(4) Waar passend doen de transmissiesysteembeheerders wat redelijkerwijs mogelijk is om ten
minste een gedeelte van de ongebruikte capaciteit als vaste capaciteit aan de markt aan te
bieden.

3. DEFINITIE VAN DE TECHNISCHE INFORMATIE DIE NETGEBRUIKERS NODIG
HEBBEN OM EFFECTIEVE TOEGANG TOT HET SYSTEEM TE KUNNEN
VERKRIJGEN EN DEFINITIE VAN ALLE VOOR DE TRANSPARANTIE-EISEN
RELEVANTE PUNTEN, INCLUSIEF DE OP ALLE RELEVANTE PUNTEN TE
PUBLICEREN INFORMATIE EN HET TIJDSCHEMA AAN DE HAND WAARVAN
DEZE INFORMATIE MOET WORDEN GEPUBLICEERD
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3.1. DEFINITIE VAN DE TECHNISCHE INFORMATIE DIE NETGEBRUIKERS NODIG
HEBBEN OM EFFECTIEVE TOEGANG TOT HET SYSTEEM TE KUNNEN
VERKRIJGEN

De transmissiesysteembeheerders publiceren ten minste de volgende informatie over hun systemen

en diensten:

a) Een gedetailleerde en uitvoerige beschrijving van de verschillende aangeboden diensten en de

bijbehorende tarieven;

b) De verschillende types transportcontracten die voor deze diensten beschikbaar zijn en, in

voorkomend geval, de netcode en/of de standaardvoorwaarden waarin de rechten en

verantwoordelijkheden van alle netgebruikers worden beschreven, inclusief de

geharmoniseerde transportcontracten en andere relevante documenten;

c) De geharmoniseerde procedures die worden toegepast wanneer gebruik wordt gemaakt van

het transmissiesysteem, inclusief de definitie van kernbegrippen;

d) Voorzieningen inzake capaciteitsallocatie, congestiebeheer en ter voorkoming van hamsteren;

procedures voor hergebruik;

e) De regels die ten aanzien van de transmissiesysteembeheerder van toepassing zijn op de

handel in capaciteit op de secundaire markt;

f) In voorkomende gevallen de flexibiliteits- en tolerantiewaarden die zonder afzonderlijke

vergoeding in het transport en de andere diensten inbegrepen zijn, alsook de daar bovenop

aangeboden flexibiliteit en de overeenkomstige tarieven;
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g) Een gedetailleerde beschrijving van het gassysteem van de transmissiesysteembeheerder met

vermelding van alle relevante punten die zijn systeem interconnecteren met dat van andere

transmissiesysteembeheerders en/of gasinfrastructuur zoals LNG (vloeibaar aardgas) en

infrastructuur die nodig is voor het aanbieden van ondersteunende diensten als bedoeld in

artikel 2, punt 14, van Richtlijn 2003/55/EG;

h) Informatie over gaskwaliteit en drukeisen;

i) De regels voor verbinding met het door de transmissiesysteembeheerder geëxploiteerde

systeem;

j) Alle - tijdig verstrekte - informatie betreffende voorgestelde en/of werkelijke wijzigingen van

de diensten of voorwaarden, inclusief de onder a) tot i) opgenomen onderdelen.

3.2. DEFINITIE VAN ALLE VOOR DE TRANSPARANTIE-EISEN RELEVANTE PUNTEN

Tot de relevante punten behoren ten minste:

a) Alle entrypunten van een door een transmissiesysteembeheerder geëxploiteerd net;

b) De belangrijkste exitpunten en -zones die ten minste 50% van de totale exitcapaciteit van het

net van een bepaalde transmissiesysteembeheerder bestrijken, evenals alle exitpunten en -

zones die meer dan 2% van de totale exitcapaciteit van het net bestrijken;

c) Alle punten die de verschillende netten van de transmissiesysteembeheerders inter-

connecteren;
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d) Alle punten die het net van een transmissiesysteembeheerder verbinden met een LNG-

terminal;

e) Alle essentiële punten binnen het net van een gegeven transmissiesysteembeheerder inclusief

de verbindingspunten met gashubs. Als essentieel gelden alle punten waar zich, naar de

ervaring leert, fysieke congestie kan voordoen;

f) Alle punten die het net van een gegeven transmissiesysteembeheerder verbinden met de

infrastructuur voor het aanbieden van ondersteunende diensten in de zin van artikel 2,

punt 14, van Richtlijn 2003/55/EG.

3.3. DE OP ALLE RELEVANTE PUNTEN TE PUBLICEREN INFORMATIE EN HET
TIJDSCHEMA VOOR DE PUBLICATIE VAN DEZE INFORMATIE

(1) Op alle relevante punten publiceren de transmissiesysteembeheerders op het internet
regelmatig/voortschrijdend en op een gebruikersvriendelijke gestandaardiseerde wijze de
volgende informatie over de dagelijkse capaciteitssituatie:

a) de maximale technische capaciteit voor flows in beide richtingen;

b) de totale gecontracteerde en afschakelbare capaciteit;

c) de beschikbare capaciteit.
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(2) Voor alle relevante punten publiceren de transmissiesysteembeheerders ten minste
18 maanden van te voren de beschikbare capaciteiten en actualiseren zij deze informatie ten
minste elke maand of frequenter indien nieuwe informatie beschikbaar wordt.

(3) De transmissiesysteembeheerders publiceren voor alle relevante punten dagelijks
actualiseringen betreffende de beschikbaarheid van kortetermijndiensten (dag van te voren en
week van te voren) op basis van onder meer nominaties, geldende contractuele verbintenissen
en regelmatige langetermijnvoorspellingen (een termijn van ten hoogste tien jaar) van
beschikbare capaciteiten op jaarbasis.

(4) De transmissiesysteembeheerders publiceren voor de afgelopen drie jaar voortschrijdend
historische maximale en minimale maandelijkse capaciteitsgebruikspercentages en jaarlijkse
gemiddelde flows op alle relevante punten.

(5) De transmissiesysteembeheerders houden dagelijks een logboek bij van de werkelijke
geaggregeerde flows gedurende ten minste drie maanden.

(6) De transmissiesysteembeheerders registreren alle capaciteitscontracten en andere relevante
informatie met betrekking tot het berekenen zowel als het verschaffen van toegang tot de
beschikbare capaciteiten; de relevante nationale instanties hebben inzage in deze registraties
voor de vervulling van hun taken.

(7) De transmissiesysteembeheerders verschaffen gebruikersvriendelijke instrumenten voor het

berekenen van de tarieven voor de beschikbare diensten en voor het on-line verifiëren van de

beschikbare capaciteit.

(8) Voorzover de transmissiesysteembeheerders niet in staat zijn de informatie te publiceren in

overeenstemming met de punten 1, 3 en 7, plegen zij overleg met hun relevante nationale

instanties en stellen zij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 december 2006, een

actieplan op voor de uitvoering.

____________
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I. INLEIDING

1. Op 12 december 2003 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening van het

Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot gas-

transmissienetwerken 1 ingediend op de grondslag van artikel 95 van het EG-Verdrag.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 2 juni 2004 advies uitgebracht 2.

3. Het Europees Parlement heeft op 20 april 2004 advies in eerste lezing uitgebracht 3,

waarbij 41 amendementen werden goedgekeurd. De Commissie zal niet een gewijzigd

voorstel indienen.

4. Op 12 november 2004 heeft de Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt

vastgesteld, overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Met het voorstel wordt beoogd de vorig jaar aangenomen richtlijn betreffende de interne

markt voor aardgas (2003/55/EG) aan te vullen met eerlijke en gedetailleerde regels voor de

toegang van derde partijen tot de gastransmissienetwerken van de lidstaten, rekening houdend

met de specificiteit van nationale en regionale markten. Het kan worden vergeleken met

Verordening (EG) nr. 1228/2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor

grensoverschrijdende handel in elektriciteit, dat als onderdeel van het internemarktpakket is

aangenomen. Het voorstel stoelt op een pakket richtsnoeren dat op vrijwillige basis door het

Europees Regelgevend Forum voor gas (Forum van Madrid) is overeengekomen en dat door

middel van dit verordeningsvoorstel een bindend karakter zal krijgen.

                                                
1 PB C … blz.
2 PB C … blz.
3 PB C … blz.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemene opmerkingen

a) Met betrekking tot de 41 amendementen van het Europees Parlement heeft de

Raad de Commissie gevolgd bij

- de aanvaarding van de volgende 22 amendementen:
- volledig (soms in een gewijzigde formulering): 7, 12, 15, 18-21, 23,

26, 32, 34 en 39-41;
- gedeeltelijk: 1, 4, 25;
- in principe: 3, 13, 29, 36 en 38, en

- de verwerping van de volgende 18 amendementen: 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22,
24, 27, 30-31, 35, 37, 42 en 43, op grond van inhoud en/of vorm.

De Raad heeft impliciet ook amendement 33 aanvaard.

b) Wat het Commissievoorstel betreft, heeft de Raad nog een aantal andere
wijzigingen aangebracht (aan inhoud en/of vorm); deze worden hierna worden
weergegeven.

Alle wijzigingen die de Raad in het Commissievoorstel heeft aangebracht, zijn door de
Commissie aanvaard.

2. Specifieke opmerkingen

a) De voornaamste wijzigingen die de Raad in de ontwerp-verordening heeft
aangebracht, hebben betrekking op de richtsnoeren bedoeld in artikel 9, waarvan
de Raad de werkingssfeer heeft beperkt; met name is de mogelijkheid voor de
Commissie om via de comitéprocedure nieuwe richtsnoeren vast te stellen, uit het
Commissievoorstel geschrapt, maar de Commissie blijft wel bevoegd om de in de
bijlage bij de ontwerp-verordening neergelegde richtsnoeren te wijzigen; deze
richtsnoeren hebben betrekking op derdentoegangsdiensten, principes voor het
capaciteitsallocatiemechanisme en voor congestiebeheersprocedures, en
transparantie-eisen. De Raad heeft ook een aanvullend lid opgenomen in artikel 9,
waarin duidelijk wordt gemaakt dat verschillen tussen de nationale gassystemen
moeten worden weerspiegeld in de richtsnoeren, alsmede in de toepassing en
toekomstige wijzigingen daarvan.

Voorts heeft de Raad een nieuw artikel toegevoegd (artikel 16), waarin wordt
bevestigd dat de desbetreffende ontheffingen en vrijstellingen die zijn verleend uit
hoofde van Richtlijn 2003/55/EG, ook voor deze verordening gelden.
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De Raad heeft ook de datum van toepassing van de verordening verschoven van 1
juli 2005 naar 1 juli 2006, behalve voor artikel 9, lid 2, waarvoor de datum van
toepassing 1 januari 2007 is (artikel 17).

b) Andere wijzigingen hebben met name betrekking op

•  Artikel 2, lid 1, (1): de Raad heeft de definitie van "transmissie" licht gewijzigd om
duidelijk te maken voor welke pijpleidingen de definitie geldt; deze wijziging gaat samen
met de invoeging van overweging 5;

•  Artikel 2, lid 1, (4) en (18): de Raad heeft twee nieuwe definities toegevoegd (van
"ongebruikte capaciteit" en "vaste diensten");

•  Artikel 2, lid 1, (23) en (24): de Raad heeft de definitie van nieuwkomers en van kleine
speler geschrapt, omdat de verordening op dezelfde wijze op alle marktdeelnemers van
toepassing moet zijn;

•  Artikel 3, lid 1, waarin de Raad een nieuwe tweede alinea heeft opgenomen om te
garanderen dat veilingen een mogelijkheid zijn om de tarieven vast te stellen; hiermee
gaat samen de opneming van overweging 8;

•  Artikel 5, lid 4, en artikel 7, lid 6: de Raad heeft deze bepalingen geherformuleerd ter
wille van de duidelijkheid;

•  Artikel 6, lid 4: de tweede zin van dit lid is gewijzigd om het een preciezere werkingssfeer
te geven, en is overgebracht naar de bijlage (punt 3.2 b)), met name wegens de
gedetailleerdheid ervan;

•  Artikel 11, leden 2 tot en met 5: de Raad heeft deze leden geschrapt en dientengevolge
ook lid 1, van artikel 13;

•  Met het oog op verduidelijking is een aantal verwijzingen naar Richtlijn 2003/55/EG
opgenomen (art. 1, lid 2 (nieuw); art. 3, leden 1 en 2; art. 4, lid 1; art. 10; art. 14; art. 15
(zie amdt 36));

•  De Raad heeft ook een aantal nieuwe overwegingen opgenomen, naast de reeds vermelde,
met name om de wijzigingen in de artikelen te weerspiegelen (overwegingen 4, 7, 10, 16
en 19 (overeenstemmend met amdt 3).

IV. CONCLUSIES

De Raad is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt in ruime mate tegemoet komt

aan de meeste wensen van het Europees Parlement, en dat het zal bijdragen tot de

totstandbrenging en de goede werking van de interne gasmarkt.

________________________
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NOTA I-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers
nr. Comv.: 16260/03 ENER 361 CODEC 1857 - COM(2003) 741 def.
Betreft: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden

voor de toegang tot gastransmissienetwerken
- Aanneming van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad
- Aanneming van de motivering van de Raad
= gebruik van de schriftelijke procedure

1. Op 27 oktober heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers de Raad aanbevolen het

door de juristen/vertalers bijgewerkte gemeenschappelijk standpunt in document 11652/04

ENER 190 CODEC 934 + COR 1 (de) + COR 2 (en) + REV 1 (pt) en de motivering van de

Raad (doc. 11652/04 ENER 190 CODEC 934 ADD 1 + COR 1) als A-punt aan te nemen en

de verklaring in de bijlage bij dit document in de Raadsnotulen op te nemen.

2. Aangezien er geen Raadszitting is tijdens welke deze punten tijdig voor de plenaire zitting

van het Europees Parlement van 15 november kunnen worden aangenomen, wordt het

Coreper verzocht in te stemmen met het volgen van de schriftelijke procedure daartoe.

________________________



14120/04 dau/PM/jv 2
BIJLAGE DG C II    NL

BIJLAGE

Verklaring van de Commissie

Ad: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor

de toegang tot gastransmissienetwerken

"Opslag en toegang tot opslagfaciliteiten vallen niet binnen de werkingssfeer van deze verordening.

Opslag en toegang tot opslagfaciliteiten komen derhalve niet aan de orde in de richtsnoeren als

bedoeld in artikel 9, lid 1, van deze verordening, of als gewijzigd overeenkomstig artikel 9, lid 2,

van deze verordening."

________________________
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2003/0302 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor 

de toegang tot gastransmissienetten 

1- ACHTERGROND 

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad 
(document COM(2003) 741 definitief – C5–0644/2004 - 
2003/0302(COD)): 

 
12 december 2003 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 2 juni 2004 

Advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 20 april 2004 

Gewijzigd voorstel: In verband met het dringende 
politieke karakter is er geen 
gewijzigd voorstel ingediend. 
Alle amendementen die de 
Commissie heeft goedgekeurd, 
zijn aanvaard door de Raad. 

Politiek akkoord in de Raad: 10 juni 2004 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt door de 
Raad  

12 november 2004 

Bijlage Verklaring van de Commissie 

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Dit voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad vormt een 
aanvulling op Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG. De bedoeling is 
minimumeisen vast te stellen betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
gastransmissienetten. 

Uit de ervaring die onder meer is opgedaan bij het Europees Regelgevend Forum voor gas in 
Madrid, is gebleken dat een kwalitatieve opening van de markt even belangrijk is als een 
kwantitatieve opening. Terwijl Richtlijn 2003/55/EG de markt uiterlijk in juni 2007 volledig 
zal openen, zorgen de toegangsvoorwaarden tot het net die in de lidstaten voor derden gelden, 
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allesbehalve voor gelijke kansen. Zowel volgens Richtlijn 2003/55/EG als volgens de 
voorgestelde verordening is de toegang voor derden cruciaal voor de opening van de markt en 
de invoering van concurrentie. Terwijl in de richtlijn alleen de doelstellingen worden 
vastgesteld, wordt er met de verordening naar gestreefd dat aan bepaalde minimumeisen met 
betrekking tot het centrale element van de richtlijn, namelijk de voorwaarden voor de toegang 
tot het transmissienet, wordt voldaan. 

3- OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

Met uitzondering van de onder 4.4 genoemde kwesties komt het gemeenschappelijk standpunt 
inhoudelijk volledig overeen met het voorstel van de Commissie. Door een aantal andere door 
de Raad en het Europees Parlement aangebrachte wijzigingen worden de bepalingen van de 
verordening verduidelijkt wat de samenhang met Richtlijn 2003/55/EG betreft, of worden ze 
aangevuld. 

De lidstaten hebben niet alleen de noodzaak van de verordening als zodanig erkend, maar ook 
het feit dat het toepassingsgebied ervan verder gaat dan enkel en alleen grensoverschrijdende 
kwesties, teneinde een verstoring van de concurrentie en discriminatie te voorkomen. 

4- GEDETAILLEERDE OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE 

4.1 Amendementen die door de Commissie zijn aanvaard en geheel of gedeeltelijk in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Amendement 1: Het amendement is aanvaardbaar voor zover het de nadruk legt op de 
noodzaak de resterende handelsbelemmeringen aan te pakken. 

Amendement 3: Het amendement benadrukt de noodzaak van overleg en samenwerking 
tussen de Commissie en de bedrijfstak, waarmee de Commissie instemt. 

Amendement 4: Het aanvaardbare gedeelte van het amendement biedt duidelijkheid. 

Amendement 7: De voorgestelde definitie van "netgebruiker" is duidelijker en eenvoudiger 
zonder de draagwijdte van de door de Commissie voorgestelde definitie te beperken. 

Amendement 12: Het amendement brengt de tekst in overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen van Richtlijn 2003/55/EG. Ook wordt er rekening mee gehouden dat er in 
sommige lidstaten een bepaalde mate van concurrentie tussen pijpleidingen bestaat. Ten slotte 
wordt door het amendement erkend dat er bij de opstelling van tarieven op moet worden gelet 
dat hieruit niet alleen investeringen in infrastructuur moeten worden gefinancierd, maar ook 
investeringen die gericht zijn op een gasstroom die niet gehinderd wordt door eisen ten 
aanzien van de kwaliteit of de interoperabiliteit. 

Amendement 13: Convergentie van de tariefstructuren en de balanceringsmechanismen 
vergemakkelijken en verbeteren de voorwaarden voor de handel in aardgas. 

Amendement 15: Deze kwestie kan aan de marktkrachten worden overgelaten, aangezien het 
in het belang van de transmissiesysteembeheerder is een zo groot mogelijke capaciteit op de 
markt te brengen. 
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Amendement 18: Dit amendement heeft betrekking op een belangrijk aspect, dat tijdens het 
Madrid-proces werd besproken. Het beschermt transmissiesysteembeheerders tegen risico's 
die verband houden met een oneconomisch gedrag van netgebruikers of met onbetrouwbare 
netgebruikers. 

Amendementen 19, 26 en 32: Deze amendementen brengen duidelijkheid. 

Amendementen 20 en 39: Deze amendementen zijn gebaseerd op de vrijwillige Richtsnoeren 
voor goede praktijk inzake derdentoegang, waarover in Madrid overeenstemming werd 
bereikt, en zorgt voor een goed evenwicht tussen de eisen van een concurrerende markt en de 
continuïteit van de energievoorziening. 

Amendement 21: Het is belangrijk vast te stellen binnen welke termijn ongebruikte capaciteit 
moet worden aangeboden, op voorwaarde dat het aanbod kan worden onderbroken. 
Netgebruikers kunnen immers niet van deze dienst profiteren als zij onvoldoende tijd hebben 
om te reageren. 

Amendement 23: De publicatie van informatie over tariefderivatie en de hieraan ten gronde 
liggende methoden, alsmede over de tariefstructuur zorgt voor transparantie en is nodig om 
concurrentie mogelijk te maken en oneerlijke en ongerechtvaardigde tarieven te vermijden. 

Amendement 25, middelste deel: Vaststelling van de relevante punten van een 
transmissiesysteem waarover na overleg met de netgebruikers informatie moet worden 
gepubliceerd, garandeert dat deze informatie betrekking heeft op de punten die voor de markt 
het belangrijkst zijn. 

Amendement 28: Dit amendement is in overeenstemming met de tekst van de Madrid-
richtsnoeren. Inhoudelijk is het amendement overgenomen, maar de bewoordingen zijn door 
de Raad gewijzigd met het oog op juridische duidelijkheid en een samenhangende tekst. 

Amendement 29: Geharmoniseerde balanceringsstelsels zijn belangrijk om een 
onbelemmerde gasstroom en de ontwikkeling van spotmarkten mogelijk te maken. 

Amendement 34: Dit amendement vormt een nuttige aanvulling en weerspiegelt soortgelijke 
bepalingen in Verordening (EG) 1228/2003. 

Amendement 36: Dit amendement draagt bij tot grotere efficiëntie van het werk van de 
Commissie en stroomlijnt haar verplichtingen op het gebied van de verslaglegging. 

Amendement 38: Wanneer de netgebruikers bij de ontwikkeling van standaardcontracten en 
netcodes worden betrokken, verhoogt dat de praktische waarde en toepasbaarheid daarvan. 

Amendementen 40 en 41: Deze amendementen zijn gebaseerd op de vrijwillige richtsnoeren 
die in Madrid zijn overeengekomen. Netgebruikers moeten worden ingelicht over de 
omstandigheden die op de gecontracteerde capaciteit van invloed zijn, zodat ze de nodige 
maatregelen kunnen treffen om onder de heersende omstandigheden tegemoet te komen aan 
de behoeften van hun klanten. Met het oog daarop moet de transparantie zo groot mogelijk 
zijn. 
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4.2 Amendementen die door de Commissie zijn aanvaard, maar niet in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Geen 

4.3 Amendementen die niet door de Commissie zijn aanvaard en niet in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Amendementen 1 en 4: Voorzover deze amendementen een mogelijke beperking van het 
toepassingsgebied van de verordening tot grensoverschrijdend verkeer impliceren, zijn zij 
onaanvaardbaar voor de Commissie. Iedere beperking van het toepassingsgebied van de 
verordening tot de grensoverschrijdende handel maakt het onmogelijk de onderliggende 
doelstellingen van de verordening te realiseren. Wanneer het toepassingsgebied van de 
verordening tot de grensoverschrijdende handel wordt beperkt, kan niet worden gezorgd voor 
de noodzakelijke gelijke omstandigheden wat de toegangsvoorwaarden betreft, met name 
wanneer lidstaten meer dan een transmissiesysteembeheerder hebben. De onderwerpen die in 
de verordening worden aangesneden, zijn voor het gehele gasnet relevant en hebben niet 
alleen betrekking op interconnecties. Beperking van het toepassingsgebied van de richtlijn tot 
de grensoverschrijdende handel zou de voorgestelde verordening dan ook vrijwel nutteloos 
maken. 

Amendementen 2, 5 en 6, eerste deel: Deze amendementen geven de onjuiste indruk dat 
alleen de grensoverschrijdende handel tot een intensivering van de concurrentie in de gehele 
EU zou leiden, terwijl dit wordt bereikt door een groter aantal marktdeelnemers dat in staat is 
de gehele EU gas te leveren (d.w.z. binnen lidstaten en naar andere lidstaten). (Zie ook het 
commentaar op de amendementen 1 en 4.) 

Amendement 6, tweede deel: Dit amendement beperkt het toepassingsgebied van de 
verordening tot transmissiesysteembeheerders als gedefinieerd in Richtlijn 2003/55/EG. Dit 
leidt er waarschijnlijk toe dat regionale transmissiesystemen worden uitgesloten, zodat er, wat 
de toegangsvoorwaarden voor transmissienetten betreft, geen gelijke omstandigheden 
ontstaan. 

Amendement 8: Dit amendement maakt geen duidelijk onderscheid tussen de primaire en de 
secundaire markt, hoewel dit een van de grondslagen van de verordening is. Dit zou 
aanleiding kunnen geven tot misverstanden met betrekking tot artikel 8 "Handel in 
capaciteitsrechten", waar het gaat om de secundaire markt. 

Amendementen 9 en 10: Omdat de in deze amendementen gedefinieerde termen niet in de 
tekst voorkomen, is er ook geen definitie nodig.  

Amendement 11: 'Relevante punten' moet in de richtsnoeren, in een bijlage bij de 
verordening, worden gedefinieerd, zodat deze definitie soepel en snel aan de 
marktontwikkelingen kan worden aangepast. De opslagfaciliteiten zijn met opzet buiten de 
werkingssfeer van de verordening gehouden omdat zij wegens hun specifieke kenmerken en 
de eisen die hierdoor aan de regelgeving worden gesteld, een eigen aanpak verdienen. 

Amendement 14: Door zijn algemene bewoordingen is het in de praktijk moeilijk, zo niet 
onmogelijk dit amendement toe te passen. 
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Amendement 16: De onderwerpen die in dit amendement aan de orde komen, vallen buiten 
het toepassingsgebied van de verordening. 

Amendement 17: Met dit amendement wordt beoogd houders van capaciteitsrechten te 
verplichten ongebruikte capaciteit op de secundaire markt aan te bieden. Hoewel de 
Commissie zich kan vinden in de doelstellingen en intenties van het amendement, denkt zij 
dat voor bestaande contracten economische stimulansen het best werken. Voor nieuwe 
contracten wordt deze materie geregeld in artikel 5, lid 2. 

Amendement 22: Dit amendement zou tot allerlei eigen interpretaties van 'aanhoudende en 
significante contractuele congestie' leiden. Bovendien zou het de desbetreffende bepalingen 
van de tekst van de Commissie verzwakken. Weliswaar moeten bestaande contracten, om 
juridische redenen, anders worden behandeld, maar het is van essentieel belang dat in nieuwe 
contracten rekening wordt gehouden met het feit dat het vasthouden van capaciteit op een 
concurrerende markt onaanvaardbaar is en dat er 'use-it-or-lose-it'-principes moeten worden 
toegepast. 

Amendement 24: Dit amendement voegt niets nieuws toe. De definitie van 'relevante punten' 
is opgenomen in artikel 6, lid 3, en in de bijlage. 

Amendement 25, eerste en laatste deel: Met het oog op de duidelijkheid moeten de punten 
waarover informatie moet worden gepubliceerd, allemaal in artikel 6, lid 3, worden 
opgenomen. Wegens het grote aantal exitpunten in sommige transmissiesystemen is het van 
belang ten minste een percentage voor de capaciteit van exitpunten aan te geven, dat moet 
worden gepubliceerd. Aan deze eis wordt voldaan in de bijlage. 

Amendement 27: Gezien de grote verschillen tussen de Europese transmissiesystemen lijkt 
het amendement prematuur. De omvang van het systeem, de beschikbaarheid van 
opslagfaciliteiten en andere middelen die de transmissiesysteembeheerder ten dienste staan 
om flexibel te reageren, kunnen bepalend zijn voor zijn mogelijkheden op het vlak van 
balanceringsdiensten. Bovendien is de verwijzing naar marktgerichte balanceringssystemen te 
vaag, omdat er op de EU-gasmarkt verschillende marktgerichte systemen bestaan. 

Amendement 30: Van dit amendement kunnen verkeerde signalen uitgaan en het zou de te 
nemen maatregelen kunnen beperken tot raadplegingen. Ook wordt de betrokkenheid van de 
regelgevende instanties teniet gedaan, hoewel deze noodzakelijk wordt geacht om niet-
discriminerende en transparante contracten procedures te waarborgen. 

Amendement 31: Aanvaarding van dit amendement zou in de weg staan aan goed overleg met 
het bedrijfsleven, terwijl de Commissie dit van het grootste belang acht. 

Amendement 35: Hoewel de Commissie herhaaldelijk blijk heeft gegeven van haar 
voornemen nauw overleg te plegen met het bedrijfsleven en de eindafnemers, is het 
institutioneel gezien niet juist een in het kader van de comitologieprocedure opgericht comité 
te verplichten tot welk overleg dan ook. 

Amendement 37: Sommige lidstaten mogen nog steeds afwijken van Richtlijn 98/30/EG. Om 
een consistente toepassing van het Gemeenschapsrecht, en met name van de artikelen 22, 27 
en 28 van Richtlijn 2003/55/EG en de bepalingen van de onderhavige verordening, te 
waarborgen zijn afwijkingen van en uitzonderingen op de toepassing van de verordening 
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onontbeerlijk. De verordening vormt immers een aanvulling op enkele bepalingen van de 
richtlijn waarvan deze lidstaten mogen afwijken. 

Amendement 42: Om technische redenen die verband houden met de drukcondities in het net, 
die op vrij korte termijn aangepast kunnen worden, moeten gepubliceerde capaciteiten vaak 
nog eens bevestigd worden voordat er een contract over wordt afgesloten. Dit geldt met name 
voor kortetermijndiensten en diensten die zeer snel beschikbaar zijn. 

4.4. Amendementen die niet door de Commissie zijn aanvaard, maar toch in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

Amendement 33: De Commissie acht het zinvol te wijzen op het recht van Europese burgers 
en bedrijven om bij het Hof van Justitie beroep in te stellen indien daartoe aanleiding bestaat. 
Bij de aanpassing van artikel 11 aan de eisen van de voorgestelde verordening heeft de Raad 
de leden 2, 3, 4 en 5 van dat artikel evenwel volledig geschrapt, maar amendement 33 van het 
Parlement erin opgenomen. De Commissie aanvaardt deze aanpak van de Raad, omdat de 
bepalingen van de verordening hierdoor worden gestroomlijnd. 

4.5. Door de Raad aangebrachte wijzigingen 

De definitie van "nieuwkomers" en "kleine spelers" in artikel 2, leden 23 en 24, van het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie is geschrapt. De Commissie gaat daarmee 
akkoord omdat deze begrippen duidelijk genoeg zijn. De bepalingen over nieuwkomers in de 
tekst van de verordening zijn evenwel gehandhaafd. 

In artikel 9, leden 1 en 2, heeft de Raad het door de Commissie voorgestelde 
toepassingsgebied van de comitologieprocedure verkleind en alle onderwerpen die nog niet in 
de richtsnoeren in de bijlage bij de verordening worden geregeld, geschrapt. Alleen 
onderwerpen die al in de richtsnoeren zijn opgenomen, zijn gehandhaafd. De door de Raad 
verwijderde onderwerpen kunnen in een latere fase aan bod komen, bijvoorbeeld wanneer het 
verslag overeenkomstig artikel 30 van Richtlijn 2003/55/EG (tweede interne-
gasmarktrichtlijn) wordt ingediend. 

Om de indruk te vermijden dat voor een van de richtsnoeren in de bijlage bij de verordening 
op EU-niveau standaardisatie of harmonisatie nodig zou zijn, heeft de Raad ter 
verduidelijking een nieuw lid (artikel 9, lid 3) ingevoegd. De Commissie was nooit van plan 
te bepalen dat de voorwaarden voor de toegang tot het netwerk op EU-niveau zouden moeten 
worden gestandaardiseerd, maar zij wilde dat er minimumnormen voor de nettoegang worden 
vastgesteld. Daarom is de tekst van artikel 9, lid 3, aanvaardbaar voor de Commissie. 

Met het oog op de samenhang met Richtlijn 2003/55/EG heeft de Raad artikel 16 over 
"afwijkingen en uitzonderingen" ingevoegd. Dit artikel moet zorgen voor een coherente 
toepassing van het Gemeenschapsrecht. Het gaat niet verder dan de omvang van de 
afwijkingen die al in Richtlijn 2003/55/EG zijn neergelegd, maar verleent de lidstaten 
waarvoor in het kader van artikel 28 van Richtlijn 2003/55/EG al een afwijking gold, het recht 
een tijdelijke afwijking van de toepassing van deze verordening aan te vragen. De Commissie 
dient hiervoor toestemming te verlenen. 

Ten slotte gaat de Commissie ermee akkoord dat de verordening een jaar later in werking 
treedt dan zij in het oorspronkelijke voorstel had gepland en stemt zij ermee in dat de 
richtsnoeren in de bijlage bij de verordening niet voor 1 januari 2007 mogen worden 



 

NL 8   NL 

gewijzigd. Omdat de Commissie van oordeel is dat deze richtsnoeren volledig, uitgebreid en 
uitgewerkt genoeg zijn om op de markteisen te kunnen reageren, kan zij ook met dit voorstel 
instemmen. 

5- CONCLUSIE 

De Commissie had liever gezien dat de verordening in 2005 in werking was getreden, maar is 
van mening dat het op 10 juni (met een gekwalificeerde meerderheid) bereikte politieke 
akkoord en het op 12 november 2004 goedgekeurde gemeenschappelijke standpunt volledig 
aan de doelstellingen van de verordening beantwoorden. Daarom steunt de Commissie dit 
gemeenschappelijk standpunt. 
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Bijlage 

Voorstel voor een verordening betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de 
gastransmissienetten 

Verklaring van de Commissie 

Deze verordening strekt zich niet uit tot de opslag van gas en de toegang tot de 
opslagfaciliteiten.  

De opslag en de toegang tot de opslagfaciliteiten komen daarom niet aan de orde in de 
richtsnoeren die zijn neergelegd in artikel 9, lid 1, van de verordening of worden gewijzigd 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, van deze verordening. 
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