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8.12.2015 A8-0341/21 

Amendement  21 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt de noodzaak van meer 

transparantie in energiegerelateerde 

overeenkomsten, die kan worden bereikt 

door de rol van de Commissie in het kader 

van energiegerelateerde onderhandelingen 

waarbij een of meer lidstaten en derde 

landen betrokken zijn te versterken, met 

name door het een vereiste te maken dat 

de Commissie als waarnemer deelneemt 

aan alle onderhandelingen teneinde de 

positie van individuele lidstaten tegenover 

een bij de onderhandelingen betrokken 

derde-land-leverancier te versterken en zo 

het risico te verminderen dat een 

leverancier een dominante positie zou 

misbruiken; merkt voorts op dat de 

Commissie beoordelingen vooraf en 

achteraf zou moeten uitvoeren, met 

volledige inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van commercieel 

gevoelige informatie, en zowel een 

positieve als een negatieve lijst moet 

opstellen met clausules, zoals 

uitvoerverboden, bestemmings- en take-

or-payclausules, de olie-indexatie van 

gasprijzen of clausules die derden 

verbieden om de levering van energie 

afhankelijk te stellen van de toekenning 

van preferentiële toegang tot de 

infrastructuur voor energietransport in de 

EU; herinnert eraan dat de lidstaten, 

overeenkomstig artikel 13, lid 6, punt a), 

21. benadrukt dat meer transparantie 

vereist is bij intergouvernementele 
energiegerelateerde overeenkomsten waar 

een of meer lidstaten en derde landen bij 

betrokken zijn; herinnert eraan dat de 

lidstaten, overeenkomstig artikel 13, lid 6, 

punt a), van Verordening (EU) 

nr. 994/2010, wanneer zij nieuwe 

intergouvernementele overeenkomsten met 

derde landen sluiten die een effect hebben 

op de ontwikkeling van de 

gasinfrastructuur en -levering, verplicht 

zijn de Commissie te informeren om haar 

in staat te stellen de situatie van de 

leveringszekerheid op Unieniveau in te 

schatten; 
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van Verordening (EU) nr. 994/2010, 

wanneer zij nieuwe intergouvernementele 

overeenkomsten met derde landen sluiten 

die een effect hebben op de ontwikkeling 

van de gasinfrastructuur en -levering, 

verplicht zijn de Commissie te informeren 

om haar in staat te stellen de situatie van de 

leveringszekerheid op Unieniveau in te 

schatten; verzoekt de Commissie in de 

herziene verordening inzake de 

veiligstelling van de aardgasvoorziening 

strenge bepalingen op te nemen voor de 

beoordeling vooraf met betrekking tot 

commerciële contracten voor 

gasleveringen; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Amendement  22 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt dat de Commissie in kennis 

moet worden gesteld van alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen in overeenstemming met Besluit 

994/2012/EU tot instelling van een 

mechanisme voor informatie-uitwisseling 

met betrekking tot intergouvernementele 

overeenkomsten tussen lidstaten en derde 

landen op energiegebied vóór 

ondertekening om ervoor te zorgen dat ze 

in overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving, met name met het derde 

energiepakket, en dat ze de zekerheid van 

de energievoorziening van de EU niet in 

gevaar brengen; wijst erop dat deze 

discussie- en raadplegingsexercitie moet 

fungeren als instrument voor de 

versterking van de onderhandelingsmacht 

van de EU-lidstaten en -bedrijven, met 

volledige inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van commercieel 

gevoelige informatie; meent dat deze 

exercitie op geen enkele wijze afbreuk mag 

doen aan de essentie en de inhoud van de 

overeenkomsten, maar ervoor moet zorgen 

dat ze in overeenstemming zijn met al het 

toepasselijke Unierecht en dat ze de 

belangen van de betrokken bedrijven en 

lidstaten dienen; verzoekt de Commissie 

om Besluit 994/2012/EU zo te wijzigen dat 

22. benadrukt dat de Commissie in kennis 

moet worden gesteld van alle toekomstige 

intergouvernementele 

energieovereenkomsten met niet-EU-

partijen in overeenstemming met Besluit 

994/2012/EU tot instelling van een 

mechanisme voor informatie-uitwisseling 

met betrekking tot intergouvernementele 

overeenkomsten tussen lidstaten en derde 

landen op energiegebied om ervoor te 

zorgen dat ze in overeenstemming zijn met 

de EU-wetgeving en dat ze de zekerheid 

van de energievoorziening van de EU niet 

in gevaar brengen; wijst erop dat bij deze 

discussie- en raadplegingsexercitie de 

vertrouwelijkheid van commercieel 

gevoelige informatie volledig in acht moet 

worden genomen; meent dat deze exercitie 

op geen enkele wijze afbreuk mag doen 

aan de essentie en de inhoud van de 

overeenkomsten; 
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het informatiemechanisme 

dienovereenkomstig wordt versterkt en de 

rol van de Commissie wordt vergroot; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Amendement  23 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie concrete 

maatregelen te ontwikkelen om de 

afhankelijkheid van de invoer van energie 

te verminderen, toe te zien op de mate van 

diversificatie in de import en hierover 

regelmatig voortgangsverslagen te 

publiceren; 

25. verzoekt de lidstaten concrete 

maatregelen te ontwikkelen om de 

afhankelijkheid van de invoer van energie 

te verminderen; verzoekt de Commissie toe 

te zien op de mate van diversificatie in de 

import en hierover regelmatig 

voortgangsverslagen te publiceren; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Amendement  24 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. is van mening dat de Unie haar 

energiezekerheid kan vergroten en haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door de 

energie-efficiëntie te verbeteren en het best 

mogelijke gebruik te maken van de 

energiebronnen van Europa, in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van de EU op het gebied van 

energiezekerheid, milieu en klimaat en de 

EU-wetgeving inzake gezondheid en 

veiligheid en rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van de lidstaten met 

betrekking tot hun energiemix, waarbij 

onnodige regeldruk moet worden 

vermeden en het evenredigheidsbeginsel in 

acht moet worden genomen; benadrukt dat 

er in beginsel geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; 

28. is van mening dat de Unie haar 

energiezekerheid kan vergroten en haar 

afhankelijkheid van bepaalde leveranciers 

en brandstoffen kan verminderen door de 

energie-efficiëntie te verbeteren en het best 

mogelijke gebruik te maken van de 

energiebronnen van Europa, in 

overeenstemming met de wetgeving inzake 

gezondheid en veiligheid en rekening 

houdend met de specifieke kenmerken van 

de lidstaten met betrekking tot hun 

energiemix, waarbij onnodige regeldruk 

moet worden vermeden en het 

evenredigheidsbeginsel in acht moet 

worden genomen; benadrukt dat er in 

beginsel geen sprake mag zijn van 

discriminatie van een bepaalde brandstof of 

technologie die een bijdrage levert aan 

energiezekerheid en de 

klimaatdoelstellingen; is in dit verband 

van mening dat de Commissie mogelijke 

discrepanties en elkaar ondermijnende 

effecten tussen plannen inzake 

energiezekerheid en het ETS moet 

onderzoeken; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Amendement  25 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in belangrijke energie-

infrastructuurprojecten, onderzoek en 

innovatie in energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energiebronnen en de 

ontwikkeling van de interne capaciteit van 

Europa aan te trekken teneinde de klimaat- 

en energiedoelstellingen voor 2030 te 

verwezenlijken, op basis van een 

technologisch neutrale kosten-batenaanpak 

waarin voorrang wordt gegeven aan de 

internalisering van externe kosten; 

29. roept de Commissie op het 

daadwerkelijke gebruik van de bestaande 

EU-financieringsregelingen te bevorderen, 

met inbegrip van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, om zo 

investeringen in belangrijk onderzoek en 

innovatie in energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energiebronnen en de 

ontwikkeling van de interne capaciteit van 

Europa aan te trekken, op basis van een 

technologisch neutrale kosten-batenaanpak 

waarin voorrang wordt gegeven aan de 

internalisering van externe kosten; is van 

mening dat de Commissie, om deze 

doelstelling te verwezenlijken, de in 

MiFID I vastgestelde vrijstellingen moet 

handhaven, en verzoekt de Commissie 

energiebedrijven niet als financiële 

ondernemingen in de zin van MiFID II te 

bestempelen; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Amendement  26 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. herinnert eraan dat de energiemarkt 

zich onderscheidt van de financiële 

markten door haar onderliggende fysieke 

activa, waardoor het systeemrisico in de 

energiesector wordt geëlimineerd; acht het 

in dit verband noodzakelijk om financiële 

regelgeving toe te passen, die ook de 

energiesector omvat, en wel op een 

zodanige wijze dat de ontwikkeling van 

een goed functionerende interne 

energiemarkt niet wordt verstoord; 

48. herinnert eraan dat de energiemarkt 

zich onderscheidt van de financiële 

markten door haar onderliggende fysieke 

activa, waardoor het systeemrisico in de 

energiesector wordt geëlimineerd; acht het 

in dit verband noodzakelijk om financiële 

regelgeving toe te passen, die ook de 

energiesector omvat, en wel op een 

zodanige wijze dat de ontwikkeling van 

een goed functionerende interne 

energiemarkt niet wordt verstoord; wijst op 

bestaande biedzones die aan deze criteria 

voldoen, en verzoekt de Commissie met 

klem deze niet op te splitsen; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Amendement  27 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. verzoekt de Commissie om meer 

financiële middelen toe te wijzen aan het 

Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators (ACER) en onderstreept 

dat ACER toestemming moet worden 

verleend om extra personeel aan te 

werven teneinde de volledige en effectieve 

tenuitvoerlegging van de monitoring van 

energiemarkten mogelijk te maken met het 

oog op de integriteit en transparantie van 

de energiehandel en de naleving van de 

verordening betreffende de integriteit en 

transparantie van de groothandelsmarkt 

voor energie (REMIT), als voorafgaande 

voorwaarde voor de goede functionering 

van de interne energiemarkt van de EU; 

merkt op dat de bevoegdheden van ACER 

ten opzichte van het Europees netwerk 

van transmissiesysteembeheerders voor 

elektriciteit (ENTSB-E), het Europees 

netwerk van 

transmissiesysteembeheerders voor gas 

(ENSTB-G) en andere lichamen met 

essentiële EU-functies moeten worden 

versterkt om ervoor te zorgen dat ACER 

zijn in de desbetreffende EU-wetgeving 

gespecificeerde taken kan vervullen, en is 

van mening dat ACER betrekkingen moet 

aangaan met vertegenwoordigende 

verenigingen van 

distributiesysteembeheerders (DSB's), 

52. verzoekt de Commissie om voldoende 

financiële middelen toe te wijzen aan het 

Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators (ACER) en onderstreept 

dat ACER in staat moet worden gesteld 

zijn taak, namelijk de volledige en 

effectieve tenuitvoerlegging van de 

monitoring van energiemarkten, te 

vervullen met het oog op de integriteit en 

transparantie van de energiehandel en de 

naleving van de verordening betreffende de 

integriteit en transparantie van de 

groothandelsmarkt voor energie (REMIT), 

als voorafgaande voorwaarde voor de 

goede functionering van de interne 

energiemarkt van de EU; merkt op dat de 

bevoegdheden van ACER moeten worden 

herzien om ervoor te zorgen dat zijn in de 

desbetreffende EU-wetgeving 

gespecificeerde taken niet indruisen tegen 

rechtstreekse voordelen voor producenten 

en consumenten of functionerende 

grensoverschrijdende energiemarkten 

ondermijnen; is bovendien van mening 
dat voordat een advies van ACER ten 

uitvoer wordt gelegd, de bredere context 

en de eventuele consequenties daarvan in 

ogenschouw moeten worden genomen, in 

plaats van een potentieel probleem alleen 

maar binnen het beperkte mandaat van 

ACER te analyseren; 
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consumentenorganisaties en andere 

maatschappelijke groeperingen; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Amendement  28 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. betreurt het dat ENTSO-E en ENTSO-

G te sterk afhankelijk zijn van 

begrotingstoewijzingen van nationale 

TSB's, wat een bedreiging vormt voor hun 

vermogen om als Europese spelers op te 

treden; 

54. wijst erop dat ENTSO-E en ENTSO-G 

te sterk afhankelijk zijn van 

begrotingstoewijzingen van nationale 

TSB's; 

Or. en 



 

AM\1081271NL.doc  PE573.403v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.12.2015 A8-0341/29 

Amendement  29 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. benadrukt dat om onze solidariteit met 

betrekking tot noodstroomvoorziening te 

versterken en minder kwetsbaar te zijn 

voor verstoringen in de 

energievoorziening, zowel gas als 

elektrische energie op elk moment moet 

kunnen worden geëxporteerd; merkt in dit 

verband op dat de huidige stelsels voor 

grensoverschrijdende transmissie vaak 

worden gehinderd door beslissingen van 

nationale transmissiebeheerders; verzoekt 

ACER daarom deze kwestie meer te 

benadrukken in zijn jaarlijks 

toezichtverslag; 

56. benadrukt dat om minder kwetsbaar te 

zijn voor verstoringen in de 

energievoorziening, zowel gas als 

elektrische energie op elk moment moet 

kunnen worden geëxporteerd; merkt in dit 

verband op dat de huidige stelsels voor 

grensoverschrijdende transmissie vaak 

worden gehinderd door beslissingen van 

nationale transmissiebeheerders; is echter 

van mening dat bepaalde beslissingen die 

ACER binnen zijn mandaat heeft 

genomen, succesvolle 

grensoverschrijdende transmissies en 

transregionale markten in de weg staan; 

vindt daarom dat ACER de bredere 

consequenties van zijn beslissingen voor 

ogen moet houden; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Amendement  30 

Gianluca Buonanno 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Op weg naar een Europese energie-unie 

2015/2113(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 60 bis. is van mening dat landen die deze 

doelstelling hebben bereikt, niet 

kunstmatig mogen worden gehinderd bij 

hun inspanningen om het goede 

voorbeeld te geven, zoals de Oostenrijks-

Duitse biedzone; 

Or. en 

 

 


