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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie heeft een voorstel ingediend bij het Parlement en de Raad dat ten doel heeft de 

veiligstelling van de gaslevering te waarborgen. De voorgestelde verordening is welkom en de 

nadruk op regionale samenwerking en veiligheidsmechanismen is in lijn met het feit dat er meer 

betrokkenheid nodig is op EU-niveau om verstoringen van de gaslevering te voorkomen.  

Er is behoefte aan nauwere regionale samenwerking op het vlak van de informatiestromen over 

gasverstoringen en de vrijstellingen in de verordening voor beschermde afnemers. Dit laatste 

punt zou op regionaal niveau moeten worden geregeld om preventieve actieplannen en 

noodplannen inhoudelijk te verbeteren en te verduidelijken. Indien de regionale samenwerking 

echter gehinderd wordt door een gebrek aan overeenstemming tussen de lidstaten, moet de 

Commissie de mogelijkheid behouden een technisch en juridisch kader in te voeren voor de 

solidariteitsclausule, evenals de nodige risico-evaluatieplannen of 

samenwerkingsmechanismen.  

De diversificatie van aanvoerroutes en energiebronnen als strategisch doel moet worden 

aangescherpt, indien nodig door middel van een vrijwillige bundeling van de vraag, in 

overeenstemming met de voorstellen van de Europese Raad. Met een dergelijk mechanisme 

kan de monopolistische hefboomwerking op minder concurrerende markten worden 

verminderd, indien de belanghebbende partijen besluiten samen te werken. 

Het is wenselijk dat de landen van de Energiegemeenschap, indien zij voldoen aan de in artikel 

15 vastgelegde vereisten, hier stelselmatig bij worden betrokken. De EU moet echter eveneens 

haar engagement met derde landen buiten dit kader versterken en externe instrumenten voor 

reactie op noodsituaties opzetten. Tijdens de deelname van de Commissie aan de 

onderhandelingen over het 'winterpakket' tussen Oekraïne en Rusland werd duidelijk hoe 

belangrijk dit is. 

Het informatieuitwisselingsmechanisme zou een gelijk speelveld moeten waarborgen voor 

alle contracten boven een zekere absolute omvang, wat belangrijk is voor het functioneren 

van de interne energiemarkt als geheel, en niet alleen in de afzonderlijke landen. Het is niet 

logisch noch gerechtvaardigd om de omvang van de contracten in verband te brengen met de 

gasmarkten van afzonderlijke landen, terwijl er een interne energiemarkt voor de gehele EU 

wordt opgezet. De landengerelateerde relatieve verbruiksdrempel moet een aanvullende rol 

spelen, om de opname van contracten voor enkele niet-concurrerende kleinere markten en 

energie-eilanden zeker te stellen. Overeenkomstig artikel 13 voorgelegde overeenkomsten 
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moeten niet alleen geanalyseerd worden, maar kunnen ook de nodige maatregelen vergen van 

de Commissie om ervoor te zorgen dat het verordeningsvoorstel wordt nageleefd. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Aardgas (gas) blijft een belangrijke 

component van de energievoorziening van 

de Unie. Een groot deel van dat gas wordt 

in de Unie ingevoerd uit derde landen. 

(1) Aardgas (gas) blijft een belangrijke 

component van de energievoorziening van 

de Unie. Een groot deel van dat gas wordt 

in de Unie ingevoerd uit derde landen, en 

sommige lidstaten zijn daarom 

grotendeels of volledig afhankelijk van 

gas dat geleverd wordt door derde landen 

met een monopolie. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Een ernstige verstoring van de 

gaslevering kan een negatief effect hebben 

op alle lidstaten, de Unie in haar geheel en 

de partijen bij het Verdrag tot oprichting 

van de Energiegemeenschap, ondertekend 

te Athene op 25 oktober 2005. Ook kan de 

economie van de Unie ernstige schade 

ondervinden en kunnen de sociale 

gevolgen aanzienlijk zijn, vooral voor 

kwetsbare groepen van afnemers. 

(2) Een ernstige verstoring van de 

gaslevering, zelfs in één lidstaat, kan een 

negatief effect hebben op alle lidstaten, de 

Unie in haar geheel en de partijen bij het 

Verdrag tot oprichting van de 

Energiegemeenschap, ondertekend te 

Athene op 25 oktober 2005. Ook kan de 

economie van de Unie ernstige schade 

ondervinden en kunnen de sociale 

gevolgen aanzienlijk zijn, vooral voor 

kwetsbare groepen van afnemers. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Deze verordening moet ervoor 

zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen 

worden genomen om ononderbroken 

leveringen van gas in heel de Unie veilig te 

stellen, met name voor beschermde 

afnemers in het geval van moeilijke 

weersomstandigheden of verstoring van de 

gasbevoorrading. Deze doelstellingen 

moeten met de meest kosteneffectieve 

maatregelen worden bereikt en ook op 

zodanige wijze dat de energiemarkten niet 

worden verstoord. 

(3) Deze verordening moet ervoor 

zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen 

worden genomen om ononderbroken 

leveringen van gas in heel de Unie veilig te 

stellen, met name voor beschermde 

afnemers in het geval van moeilijke 

weersomstandigheden of verstoring van de 

gasbevoorrading. Deze doelstellingen 

moeten met de meest kosteneffectieve 

maatregelen worden bereikt, via 

evenredige en niet-discriminerende 

mechanismen, en ook op zodanige wijze 

dat de energiemarkten niet worden 

verstoord. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Deze verordening wordt in een 

uitdagende tijd ten uitvoer gelegd, waarbij 

mondiale energiemarkten negatieve 

gevolgen ondervinden van de Russische 

invasie van Oekraïne en de annexatie van 

de Krim in 2014, verdere spanningen in 

het gebied rondom de Zwarte Zee en de 

Kaspische Zee, de controle van Isis over 

de gas- en aardolievoorraden in de bezette 

gebieden en de spanningen tussen Saoedi-

Arabië en Iran. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Verordening (EU) nr. 994/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 20 

oktober 2010 betreffende maatregelen tot 

veiligstelling van de gaslevering heeft 

reeds een aanzienlijke positieve impact op 

de situatie in de Unie gehad waar het erom 

gaat de aardgasvoorziening veilig te 

stellen, zowel wat risicobeperking als wat 

paraatheid betreft. De lidstaten zijn beter 

voorbereid op een crisis in de 

gasvoorziening nu zij verplicht zijn 

plannen op te maken, onder meer met het 

oog op preventie en in geval van 

noodsituaties, en zij zijn nu beter 

beschermd omdat zij moeten voldoen aan 

een aantal verplichtingen inzake 

infrastructuurcapaciteit en gaslevering. In 

het verslag over de tenuitvoerlegging van 

Verordening (EU) nr. 994/2010 in oktober 

2014 zijn echter aspecten aan het licht 

gekomen waar deze verordening 

verbeteringen zou kunnen brengen om de 

leveringszekerheid verder te bevorderen. 

(4) Verordening (EU) nr. 994/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 20 

oktober 2010 betreffende maatregelen tot 

veiligstelling van de gaslevering heeft 

reeds een aanzienlijke positieve impact op 

de situatie in de Unie gehad waar het erom 

gaat de aardgasvoorziening veilig te 

stellen, zowel wat risicobeperking als wat 

paraatheid betreft. Enkele lidstaten zijn 

beter voorbereid op een crisis in de 

gasvoorziening nu zij verplicht zijn 

plannen op te maken, onder meer met het 

oog op preventie en in geval van 

noodsituaties, en zij zijn nu beter 

beschermd omdat zij moeten voldoen aan 

een aantal verplichtingen inzake 

infrastructuurcapaciteit en gaslevering. In 

het verslag over de tenuitvoerlegging van 

Verordening (EU) nr. 994/2010 in oktober 

2014 zijn echter aspecten aan het licht 

gekomen waar deze verordening 

verbeteringen zou kunnen brengen om de 

leveringszekerheid verder te bevorderen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In de mededeling van de 

Commissie over de veerkracht op korte 

termijn van het Europese gassysteem van 

oktober 201413 werden de effecten van een 

gedeeltelijke of volledige verstoring van de 

gastoevoer uit Rusland geanalyseerd en 

werd geconcludeerd dat zuiver nationale 

maatregelen, wegens de omvang daarvan 

die per definitie beperkt is, niet erg 

doeltreffend zijn in het geval van ernstige 

verstoring. De stresstest heeft aangetoond 

hoe in het scenario van zeer ernstige 

verstoringen de weerslag hiervan op de 

kwetsbaarste lidstaten aanzienlijk kan 

(5) In de mededeling van de 

Commissie over de veerkracht op korte 

termijn van het Europese gassysteem van 

oktober 201413 werden de effecten van een 

gedeeltelijke of volledige verstoring van de 

gastoevoer uit Rusland geanalyseerd en 

werd geconcludeerd dat zuiver nationale 

maatregelen, wegens de omvang daarvan 

die per definitie beperkt is, en de 

ontoereikende coördinatie, met name op 

regionaal niveau, niet erg doeltreffend zijn 

in het geval van ernstige verstoring. De 

stresstest heeft aangetoond hoe in het 

scenario van zeer ernstige verstoringen de 
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worden beperkt door een meer 

coöperatieve aanpak onder de lidstaten. 

weerslag hiervan op de kwetsbaarste 

lidstaten aanzienlijk kan worden beperkt 

door een meer coöperatieve aanpak onder 

de lidstaten. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 final. 13 COM(2014) 654 final. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Om de energievoorziening van de 

Europese Unie te waarborgen is het 

noodzakelijk energiebronnen te 

diversifiëren en nieuwe energie-

interconnecties tussen de lidstaten tot 

stand te brengen. Tegelijkertijd is het van 

essentieel belang dat de samenwerking 

inzake energiezekerheid met de 

buurlanden van de Unie, met strategische 

partners en ook tussen de EU-instellingen 

onderling wordt versterkt. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In de mededeling van de 

Commissie "Een kaderstrategie voor een 

schokbestendige energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"14 van februari 2015 

wordt gewezen op het feit dat de Europese 

Unie berust op solidariteit en vertrouwen, 

de noodzakelijke kenmerken van een 

veilige energievoorziening. Deze 

verordening moet de solidariteit en het 

vertrouwen tussen de lidstaten bevorderen 

en moet leiden tot de invoering van 

maatregelen die daarvoor vereist zijn, en 

zal dus de weg effenen voor de invoering 

(6) In de mededeling van de 

Commissie "Een kaderstrategie voor een 

schokbestendige energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering"14 van februari 2015 

wordt gewezen op het feit dat de energie-

unie berust op solidariteit en vertrouwen, 

de noodzakelijke kenmerken van een 

veilige energievoorziening. Deze 

verordening moet de solidariteit en het 

vertrouwen tussen de lidstaten bevorderen 

en moet leiden tot de invoering van 

maatregelen die daarvoor vereist zijn, en 

zal dus de weg effenen voor de invoering 
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van de energie-unie. van de energie-unie. De Unie dient 

daarom alleen steun te verlenen aan op 

diversificatie gerichte projecten die 

volledig in lijn zijn met het recht en de 

beginselen van de Unie alsook met de 

beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van 

de Unie op de lange termijn. 

__________________ __________________ 

14 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité 

van de Regio's en de Europese 

Investeringsbank, COM(2015) 80 final. 

14 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité 

van de Regio's en de Europese 

Investeringsbank, COM(2015) 80 final. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Om een stabiele, flexibele interne 

energiemarkt te creëren, moet er voor 

meer interactie tussen de elektriciteits- en 

gassystemen worden gezorgd zodat er in 

het geval van een onderbreking van de 

gastoevoer gebruik kan worden gemaakt 

van elektriciteit of andere alternatieve 

energiebronnen. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Een goed geoliede interne gasmarkt 

is de beste waarborg om de 

energievoorziening binnen de Unie veilig 

te stellen en om de blootstelling van 

afzonderlijke lidstaten aan de schadelijke 

effecten van verstoringen van de levering 

te temperen. Wanneer de continuïteit van 

de levering aan een lidstaat bedreigd wordt, 

bestaat het risico dat eenzijdige 

maatregelen van die lidstaat de goede 

(7) Een goed geoliede interne gasmarkt 

is de beste waarborg om de 

energievoorziening binnen de Unie veilig 

te stellen en om de blootstelling van 

afzonderlijke lidstaten aan de schadelijke 

effecten van verstoringen van de levering 

te temperen. Wanneer de continuïteit van 

de levering aan een lidstaat bedreigd wordt, 

bestaat het risico dat eenzijdige 

maatregelen van die lidstaat de goede 
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werking van de interne gasmarkt in het 

gedrang brengen en schade berokkenen aan 

gasleveringen voor afnemers in andere 

lidstaten. Om de werking van de interne 

gasmarkt mogelijk te maken, ook ingeval 

de gaslevering tekortschiet, is het 

noodzakelijk een solidair en gecoördineerd 

antwoord op leveringscrisissen te 

garanderen, zowel wat preventieve actie als 

wat de respons op daadwerkelijke 

verstoringen van de levering betreft. 

werking van de interne gasmarkt in het 

gedrang brengen en schade berokkenen aan 

gasleveringen voor afnemers in andere 

lidstaten. Om de werking van de interne 

gasmarkt mogelijk te maken, ook ingeval 

de gaslevering tekortschiet, is het 

noodzakelijk op het niveau van de Unie 

een solidair en gecoördineerd antwoord op 

leveringscrisissen te garanderen, zowel wat 

preventieve actie als wat de respons op 

daadwerkelijke verstoringen van de 

levering betreft. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) In een geest van solidariteit moet 

regionale samenwerking, zowel met 

openbare instanties als met 

aardgasbedrijven, het leidende beginsel van 

deze verordening zijn, om de relevante 

risico's in elke regio op te sporen en de 

voordelen van gecoördineerde maatregelen 

te optimaliseren met het oog op de 

beperking van deze risico's, en om de 

meest kosteneffectieve maatregelen voor 

de Europese consumenten te kunnen 

invoeren. 

(9) In een geest van naleving van de 

beginselen van de markteconomie en 

solidariteit moet regionale samenwerking, 

zowel met openbare instanties als met 

aardgasbedrijven, het leidende beginsel van 

deze verordening zijn, om de relevante 

risico's in elke regio op te sporen en de 

voordelen van gecoördineerde maatregelen 

te optimaliseren met het oog op de 

beperking van deze risico's, en om de 

meest kosteneffectieve maatregelen voor 

de Europese consumenten te kunnen 

invoeren. Solidariteit moet vorm krijgen 

op drie niveaus: op regionaal, 

interregionaal en EU-niveau. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bepaalde afnemers, waaronder 

huishoudens en afnemers die essentiële 

sociale diensten leveren, zijn bijzonder 

kwetsbaar en kunnen sociale bescherming 

(10) Bepaalde afnemers, waaronder 

huishoudens en afnemers die essentiële 

sociale diensten leveren, zijn bijzonder 

kwetsbaar en kunnen sociale bescherming 
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nodig hebben. Een definitie van dergelijke 

beschermde afnemers mag niet in strijd 

zijn met de Europese 

solidariteitsmechanismen. 

nodig hebben. Een definitie van dergelijke 

beschermde afnemers mag niet in strijd 

zijn met de Europese 

solidariteitsmechanismen en moet op EU-

niveau worden geharmoniseerd. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Door het evalueren van de risico's 

en het opstellen van preventieve en 

beperkende maatregelen op regionaal 

niveau aan te pakken moet het mogelijk 

worden de inspanningen te coördineren, 

hetgeen aanzienlijke voordelen oplevert, 

zodat de maatregelen hun effectiviteit niet 

missen en de middelen optimaal worden 

ingezet. Dit geldt vooral voor maatregelen 

om in zeer zware omstandigheden de 

continuïteit van de gasvoorziening voor 

beschermde afnemers te waarborgen, 

alsook voor maatregelen die bedoeld zijn 

om de gevolgen van een noodsituatie te 

beperken. Door de gecorreleerde risico's op 

regionaal niveau te evalueren, hetgeen 

meer omvattende en preciezere resultaten 

oplevert, zullen de lidstaten beter 

voorbereid zijn op een crisis. Voorts biedt 

een gecoördineerde en vooraf 

overeengekomen aanpak van de 

gasleveringszekerheid in een noodsituatie 

een consistente respons en wordt het risico 

beperkt dat zuiver nationale maatregelen 

negatieve overloopeffecten zouden hebben 

in naburige lidstaten. 

(17) Door het evalueren van de risico's 

en het opstellen van preventieve en 

beperkende maatregelen op regionaal 

niveau aan te pakken moet het mogelijk 

worden de inspanningen te coördineren, 

hetgeen aanzienlijke voordelen oplevert, 

zodat de maatregelen hun effectiviteit niet 

missen en de middelen optimaal worden 

ingezet. Dit geldt vooral voor maatregelen 

om in zeer zware omstandigheden de 

continuïteit van de gasvoorziening voor 

beschermde afnemers te waarborgen, 

alsook voor maatregelen die bedoeld zijn 

om de gevolgen van een noodsituatie te 

beperken. Door de gecorreleerde risico's op 

regionaal niveau te evalueren, hetgeen 

meer omvattende en preciezere resultaten 

oplevert, zullen de lidstaten beter 

voorbereid zijn op een crisis. Voorts biedt 

een gecoördineerde en vooraf 

overeengekomen aanpak van de 

gasleveringszekerheid in een noodsituatie 

een consistente respons en wordt het risico 

beperkt dat zuiver nationale maatregelen 

negatieve overloopeffecten zouden hebben 

in naburige lidstaten. De 

verantwoordelijkheid van de lidstaten 

voor hun nationale normen voor de 

leveringszekerheid mag echter niet in het 

gedrang komen door het volgen van de 

regionale aanpak. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Voor de toepassing van deze 

verordening moeten de volgende criteria in 

acht worden genomen bij de omschrijving 

van de regionale groepen: 

leveringspatronen, bestaande en geplande 

interconnecties en interconnectiecapaciteit 

tussen de lidstaten, marktontwikkelingen 

en marktrijpheid, bestaande structuren voor 

regionale samenwerking en het aantal 

lidstaten in een regio, dat beperkt zou 

moeten blijven zodat de groep qua omvang 

bestuurbaar blijft. 

(19) Voor de toepassing van deze 

verordening moeten de volgende criteria in 

acht worden genomen bij de omschrijving 

van de regionale groepen: 

leveringspatronen, bestaande en geplande 

corridors, interconnecties en 

interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten, 

marktontwikkelingen en marktrijpheid, 

bestaande structuren voor regionale 

samenwerking en het aantal lidstaten in een 

regio, dat beperkt zou moeten blijven zodat 

de groep qua omvang bestuurbaar blijft. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Wanneer een algehele risico-

evaluatie op regionaal niveau wordt 

voorbereid, moeten de bevoegde 

autoriteiten de natuurlijke, technologische, 

commerciële, financiële, sociale, politieke 

en marktgerelateerde risico's evalueren 

maar ook andere relevante risico's zoals, 

indien noodzakelijk, de risico's door 

verstoring van de toevoer bij de grootste 

afzonderlijke leverancier. Alle risico's 

moeten worden aangepakt met effectieve, 

proportionele en niet-discriminatoire 

maatregelen, die in het preventieve 

actieplan en in het noodplan moeten 

worden ontwikkeld. De resultaten van de 

risico-evaluaties moeten ook bijdragen tot 

de risico-evaluaties voor 

multirisicosituaties waarin artikel 6 van 

Besluit nr. 1313/2013/EU voorziet18. 

(21) Wanneer een algehele risico-

evaluatie op regionaal niveau wordt 

voorbereid, moeten de bevoegde 

autoriteiten de natuurlijke, technologische, 

infrastructurele, commerciële, financiële, 

sociale, geostrategische, politieke en 

marktgerelateerde risico's evalueren maar 

ook andere relevante risico's zoals, indien 

noodzakelijk, de risico's door verstoring 

van de toevoer bij de grootste afzonderlijke 

leverancier. Alle risico's moeten worden 

aangepakt met effectieve, proportionele en 

niet-discriminatoire maatregelen, die in het 

preventieve actieplan en in het noodplan 

moeten worden ontwikkeld. De resultaten 

van de risico-evaluaties moeten ook 

bijdragen tot de risico-evaluaties voor 

multirisicosituaties waarin artikel 6 van 

Besluit nr. 1313/2013/EU voorziet18. 

__________________ __________________ 
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18 Besluit nr. 1313/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende een 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 24). 

18 Besluit nr. 1313/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende een 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 24). 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Om te zorgen voor een maximaal 

niveau van paraatheid en om verstoring in 

de aanvoer te voorkomen en de effecten 

daarvan te beperken indien deze zich 

ondanks alles toch zou voordoen, moeten 

de bevoegde autoriteiten van een bepaalde 

regio preventieve actieplannen en 

noodplannen opstellen, na overleg met 

belanghebbenden. In de regionale plannen 

moet rekening worden gehouden met de 

specifieke kenmerken van elke lidstaat. 

Ook moeten de rol en de 

verantwoordelijkheden van de 

aardgasbedrijven en van de bevoegde 

autoriteiten hierin worden omschreven. Bij 

het opstellen van nationale maatregelen 

moeten de in de preventieve actieplannen 

en noodplannen vastgestelde regionale 

maatregelen volledig in aanmerking 

worden genomen. Dergelijke maatregelen 

moeten op een dusdanige wijze worden 

ontworpen dat de kansen en mogelijkheden 

die de regionale samenwerking aanbiedt, 

volledig worden benut. De plannen moeten 

een technische en operationele inhoud 

krijgen en hebben als functie dat zij het 

ontstaan of het escaleren van noodsituaties 

moeten helpen voorkomen en de effecten 

daarvan beperken. De plannen moeten 

rekening houden met de veiligheid van 

elektriciteitssystemen en moeten consistent 

zijn met de strategische plannings- en 

rapportage-instrumenten van de Energie-

unie. 

(23) Om te zorgen voor een maximaal 

niveau van paraatheid en om verstoring in 

de aanvoer te voorkomen en de effecten 

daarvan te beperken indien deze zich 

ondanks alles toch zou voordoen, moeten 

de bevoegde autoriteiten van een bepaalde 

regio preventieve actieplannen en 

noodplannen opstellen, na overleg met 

belanghebbenden. In de regionale plannen 

moet rekening worden gehouden met de 

specifieke kenmerken van elke lidstaat. Er 

moeten alternatieve routes en 

energieleveranciers worden vastgesteld en 

ontwikkeld, met name voor de lidstaten 

die afhankelijk zijn van één enkele 

leverancier. Ook moeten de rol en de 

verantwoordelijkheden van de 

aardgasbedrijven en van de bevoegde 

autoriteiten hierin worden omschreven. Bij 

het opstellen van nationale maatregelen 

moeten de in de preventieve actieplannen 

en noodplannen vastgestelde regionale 

maatregelen volledig in aanmerking 

worden genomen. Dergelijke maatregelen 

moeten op een dusdanige wijze worden 

ontworpen dat de kansen en mogelijkheden 

die de regionale samenwerking aanbiedt, 

volledig worden benut. De plannen moeten 

een technische en operationele inhoud 

krijgen en hebben als functie dat zij het 

ontstaan of het escaleren van noodsituaties 

moeten helpen voorkomen en de effecten 

daarvan beperken. De plannen moeten 

rekening houden met de veiligheid van 

elektriciteitssystemen en moeten consistent 
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zijn met de strategische plannings- en 

rapportage-instrumenten van de energie-

unie. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Zoals aangetoond is in de stresstest 

van oktober 2014, is solidariteit 

noodzakelijk om de leveringszekerheid in 

de Unie te waarborgen en om de totale 

kosten tot een minimum te beperken. 

Indien in een bepaalde lidstaat een 

noodsituatie wordt afgekondigd, moet een 

aanpak in twee stappen worden gevolgd 

om de solidariteit te versterken. In de 

eerste plaats moeten alle lidstaten die een 

hogere leveringsnorm hebben ingevoerd, 

deze verlagen tot de standaardwaarden om 

meer liquiditeit in de gasmarkt te brengen. 

Als in de eerste stap niet de noodzakelijke 

toevoer wordt gerealiseerd, moeten in de 

tweede plaats door aangrenzende lidstaten 

– zelfs als het voor hen geen noodsituatie 

betreft – verdere maatregelen in werking 

worden gesteld om de levering aan 

huishoudens, essentiële sociale diensten en 

stadsverwarming te verzekeren in de 

lidstaat die de noodsituatie doormaakt. De 

lidstaten moeten de nadere inhoud van 

deze solidariteitsmaatregelen bepalen en 

omschrijven in hun noodplannen en daarbij 

zorgen voor een eerlijke en billijke 

compensatie van de aardgasbedrijven. 

(36) Zoals aangetoond is in de stresstest 

van oktober 2014, is solidariteit 

noodzakelijk om de leveringszekerheid in 

de Unie te waarborgen en om de totale 

kosten tot een minimum te beperken. 

Indien in een bepaalde lidstaat een 

noodsituatie wordt afgekondigd, moet een 

aanpak in twee stappen worden gevolgd 

om de solidariteit te versterken. In de 

eerste plaats moeten alle lidstaten die een 

hogere leveringsnorm hebben ingevoerd, 

deze verlagen tot de standaardwaarden om 

meer liquiditeit in de gasmarkt te brengen. 

Als in de eerste stap niet de noodzakelijke 

toevoer wordt gerealiseerd, moeten in de 

tweede plaats door aangrenzende lidstaten 

– zelfs als het voor hen geen noodsituatie 

betreft – verdere maatregelen in werking 

worden gesteld om de levering aan 

huishoudens, essentiële sociale diensten en 

stadsverwarming te verzekeren in de 

lidstaat die de noodsituatie doormaakt. De 

lidstaten moeten de nadere inhoud van 

deze solidariteitsmaatregelen bepalen en 

omschrijven in hun noodplannen en daarbij 

zorgen voor een eerlijke en billijke 

compensatie van de aardgasbedrijven. De 

Commissie moet er eveneens op toezien 

dat dominante gasleveranciers in een 

bepaalde regio hun positie niet 

misbruiken in strijd met de 

mededingingsregels van de Unie, waarbij 

met name gewezen moet worden op het 

rekenen van oneerlijke prijzen in de 

lidstaten. 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) Een van de doelstellingen van de 

Unie is het versterken van de 

Energiegemeenschap, hetgeen zou leiden 

tot daadwerkelijke tenuitvoerlegging van 

het energieacquis van de Unie, 

hervormingen van de energiemarkt en 

bevordering van investeringen in de 

energiesector door nauwere integratie van 

de energiemarkten van de Unie en van de 

Energiegemeenschap. Dit houdt ook in dat 

er een gemeenschappelijk crisisbeheer 

wordt ingevoerd met voorstellen voor 

preventieve plannen en noodplannen op 

regionaal niveau die ook de partijen bij de 

Energiegemeenschap omvatten. Voorts 

wordt in de mededeling van de Commissie 

over de veerkracht op korte termijn van het 

Europese gassysteem van oktober 2014 

melding gemaakt van de noodzaak de 

regels van de interne energiemarkt toe te 

passen op de energiestroom tussen de 

lidstaten van de Unie en de 

verdragsluitende partijen van de 

Energiegemeenschap. Om te zorgen voor 

een efficiënt crisisbeheer aan grenzen 

tussen de lidstaten van de Unie en de 

verdragsluitende partijen moeten in dit 

verband, na vaststelling van een 

gezamenlijke akte, zodanige regelingen 

worden getroffen dat samenwerking met 

elke individuele verdragsluitende partij van 

de Energiegemeenschap kan plaatsvinden 

zodra de vereiste wederzijdse bepalingen 

zijn ingevoerd. 

(41) Een van de doelstellingen van de 

Unie is het versterken van de 

Energiegemeenschap en het toezien op de 

daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het 

energieacquis van de Unie, hervormingen 

van de energiemarkt en bevordering van 

investeringen in de energiesector door alle 

lidstaten van de Energiegemeenschap, 

met het oog op nauwere integratie van de 

energiemarkten van de Unie en van de 

Energiegemeenschap. Dit houdt ook in dat 

er een gemeenschappelijk crisisbeheer 

wordt ingevoerd met voorstellen voor 

preventieve plannen en noodplannen op 

regionaal niveau die ook de partijen bij de 

Energiegemeenschap omvatten. Voorts 

wordt in de mededeling van de Commissie 

van oktober 2014 over de veerkracht op 

korte termijn van het Europese gassysteem 

vermeld dat alle lidstaten van de 

Energiegemeenschap de overeenkomsten 

en regels van de interne energiemarkt 

volledig moeten toepassen op de 

energiestroom tussen de lidstaten van de 

Unie en de verdragsluitende partijen van de 

Energiegemeenschap. Om te zorgen voor 

een efficiënt crisisbeheer aan grenzen 

tussen de lidstaten van de Unie en de 

verdragsluitende partijen moeten in dit 

verband, na vaststelling van een 

gezamenlijke akte, zodanige regelingen 

worden getroffen dat samenwerking met 

elke individuele verdragsluitende partij van 

de Energiegemeenschap kan plaatsvinden 

zodra de vereiste wederzijdse bepalingen 

zijn ingevoerd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Aangezien gasleveringen uit derde 

landen cruciaal zijn voor de 

gasvoorzieningszekerheid binnen de Unie, 

moet de Commissie het optreden ten 

aanzien van derde landen coördineren en 

daarbij regelingen uitwerken met de derde 

landen die gas leveren en doorvoeren, om 

crisissituaties aan te pakken en een stabiele 

gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 

Commissie moet gemachtigd worden een 

taskforce op te zetten om in crisissituaties 

de gasstromen naar de Unie te monitoren 

in overleg met de betrokken derde landen 

en om, wanneer er een crisis ontstaat ten 

gevolge van moeilijkheden in een derde 

land, op te treden als bemiddelaar en 

facilitator. 

(42) Aangezien gasleveringen uit derde 

landen cruciaal zijn voor de 

gasvoorzieningszekerheid binnen de Unie, 

moet de Commissie het optreden ten 

aanzien van derde landen coördineren en 

daarbij regelingen uitwerken met de derde 

landen die gas leveren en doorvoeren, om 

crisissituaties aan te pakken en een stabiele 

gasstroom naar de Unie te waarborgen. Dit 

kan worden bereikt wanneer het energie- 

en buitenlands beleid op consistente wijze 

worden gecoördineerd. De Commissie 

moet gemachtigd worden een taskforce op 

te zetten om met name in crisissituaties de 

gasstromen te monitoren in overleg met de 

betrokken derde landen en om, wanneer er 

een crisis ontstaat ten gevolge van 

moeilijkheden in een derde land, op te 

treden als bemiddelaar en facilitator. De 

Commissie moet actief betrokken blijven 

bij de hervatting van de trilaterale 

besprekingen met Gazprom en Oekraïne 

over de Russische gaslevering aan 

Oekraïne, om ervoor te zorgen dat de 

gaslevering uit Rusland aan Oekraïne niet 

langer meer gebruikt zal worden als 

wapen in het conflict tussen Rusland en 

Oekraïne en dat Oekraïne een 

betrouwbare gaspartner en doorvoerland 

blijft. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) Door afzonderlijk te handelen 

kunnen de lidstaten de doelstelling van 

deze verordening, namelijk de 

gasvoorziening in de Unie waarborgen, 

niet op bevredigende wijze bereiken. Gelet 

op de schaal of de gevolgen van het 

optreden kan dit beter op het niveau van de 

(44) Door afzonderlijk te handelen 

kunnen de lidstaten de doelstelling van 

deze verordening, namelijk de 

gasvoorziening in de Unie waarborgen, 

niet op bevredigende wijze bereiken. 

Nationale risicobeoordelingen en -

strategieën zijn ontoereikend. Gelet op de 
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Unie worden bereikt. Daarom kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

schaal of de gevolgen van het optreden kan 

dit beter op het niveau van de Unie worden 

bereikt. Daarom kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) Om een snelle respons van de Unie 

op veranderende omstandigheden wat 

betreft de veiligstelling van de 

aardgasvoorziening mogelijk te maken, 

moet de bevoegdheid om handelingen vast 

te stellen in overeenstemming met artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden gedelegeerd met 

betrekking tot wijzigingen in de regio's en 

de templates voor risico-evaluatie en 

plannen. Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau. Bij de voorbereiding 

en opstelling van gedelegeerde 

handelingen zorgt de Commissie ervoor dat 

de desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

(45) Om een snelle respons van de Unie 

op veranderende omstandigheden wat 

betreft de veiligstelling van de 

aardgasvoorziening mogelijk te maken, 

moet de bevoegdheid om handelingen vast 

te stellen in overeenstemming met artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden gedelegeerd met 

betrekking tot wijzigingen in de templates 

voor risico-evaluatie en plannen. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. Bij de 

voorbereiding en opstelling van 

gedelegeerde handelingen zorgt de 

Commissie ervoor dat de desbetreffende 

documenten tijdig en op gepaste wijze 

gelijktijdig worden toegezonden aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze verordening worden bepalingen 

vastgesteld die erop gericht zijn de 

gasleveringszekerheid te waarborgen door 

de goede en continue werking van de 

interne markt voor aardgas („gas”) te 

verzekeren, door vaststelling van 

buitengewone maatregelen mogelijk te 

maken wanneer de markt niet langer in 

staat is de gevraagde hoeveelheid gas te 

leveren, en door te voorzien in een 

duidelijke omschrijving en toewijzing van 

verantwoordelijkheden aan 

aardgasbedrijven, de lidstaten en de Unie 

met betrekking tot preventieve acties en 

respons op concrete verstoringen van de 

levering. Deze verordening voorziet 

eveneens in transparante mechanismen, in 

een geest van solidariteit, voor coördinatie 

van de planning voor en de respons op een 

noodsituatie op lidstaatniveau, op regionaal 

niveau en op Unieniveau. 

Bij deze verordening worden bepalingen 

vastgesteld die erop gericht zijn de 

gasleveringszekerheid te waarborgen door 

de goede en continue werking van de 

interne markt voor aardgas („gas”) te 

verzekeren, door vaststelling van 

buitengewone maatregelen mogelijk te 

maken wanneer de markt niet langer in 

staat is de gevraagde hoeveelheid gas te 

leveren, en door te voorzien in een 

duidelijke omschrijving en toewijzing van 

verantwoordelijkheden aan 

aardgasbedrijven, de lidstaten en de Unie 

met betrekking tot preventieve acties en 

respons op concrete verstoringen van de 

levering. Deze verordening voorziet 

eveneens in transparante mechanismen, in 

een geest van solidariteit, voor coördinatie 

van de planning voor en de respons op een 

noodsituatie op lidstaatniveau, op regionaal 

niveau en op Unieniveau, met het oog op 

een sterkere energie-unie en meer 

energiezekerheid. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 –alinea 2 –punt 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) „beschermde afnemers”, alle 

huishoudelijke, op een gasdistributienet 

aangesloten afnemers en daarnaast, als de 

betrokken lidstaat dat zo beslist, eventueel 

ook een van de volgende betekenissen: 

(1) "beschermde afnemers", alle 

huishoudelijke, op een gasdistributienet 

aangesloten afnemers en daarnaast, indien 

de bevoegde autoriteiten binnen iedere 

regio dat zo beslissen, eventueel ook een 

van de volgende betekenissen: 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – punt 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kleine en middelgrote 

ondernemingen, op voorwaarde dat zij op 

het gasdistributienet of een essentiële 

sociale dienst zijn aangesloten, op een 

gasdistributie- of transmissienet zijn 

aangesloten en al deze ondernemingen of 

diensten samen niet meer dan 20 % van het 

totale jaarlijkse eindgebruik van gas in 

deze lidstaat vertegenwoordigen; 

(a) kleine en middelgrote 

ondernemingen, op voorwaarde dat zij op 

het gasdistributienet zijn aangesloten 

wanneer er sterke gronden zijn, of 

essentiële sociale diensten, op voorwaarde 

dat zij op een gasdistributie- of 

transmissienet zijn aangesloten, en op 

voorwaarde dat al deze ondernemingen of 

diensten samen niet meer dan 20 % van het 

totale jaarlijkse eindgebruik van gas in 

deze lidstaat vertegenwoordigen; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Gasleveringszekerheid zorgt ook 

voor betaalbare energieprijzen voor 

burgers van de Unie, waarmee 

energiearmoede wordt tegengegaan. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Elke lidstaat stelt de Commissie 

onverwijld in kennis van de naam van de 

bevoegde autoriteit en van elke wijziging 

daarin. Elke lidstaat maakt de naam van de 

bevoegde autoriteit openbaar. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)     

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 7 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 18 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen om bijlage I te wijzigen op basis 

van de in de eerste alinea van dit lid 

bedoelde criteria indien de 

omstandigheden de noodzaak voor een 

wijziging in een regio rechtvaardigen. 

Schrappen 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat of, indien een lidstaat 

zo besluit, de bevoegde autoriteit, 

waarborgt dat de noodzakelijke 

maatregelen worden genomen opdat, in het 

geval van verstoring van de grootste 

afzonderlijke gasinfrastructuur, de 

technische capaciteit van de resterende 

infrastructuur, bepaald volgens de N–1-

formule als bedoeld in punt 2 van bijlage I, 

in staat is om, onverminderd lid 2 van dit 

artikel, te voldoen aan de totale gasvraag 

van het berekende gebied gedurende een 

dag van uitzonderlijk hoge vraag die 

voorkomt met een statistische 

waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar. 

Dit doet niet af aan de 

verantwoordelijkheid van 

systeembeheerders om de overeenkomstige 

investeringen te verrichten en aan de 

verplichtingen van de 

transmissiesysteembeheerders als bepaald 

in Richtlijn 2009/73/EG en Verordening 

(EG) nr. 715/2009. 

1. Elke lidstaat of de bevoegde 

autoriteit waarborgt dat de noodzakelijke 

maatregelen worden genomen opdat, in het 

geval van verstoring van de grootste 

afzonderlijke gasinfrastructuur, de 

technische capaciteit van de resterende 

infrastructuur, bepaald volgens de N–1-

formule als bedoeld in punt 2 van bijlage I, 

in staat is om, onverminderd lid 2 van dit 

artikel, te voldoen aan de totale gasvraag 

van het berekende gebied gedurende een 

dag van uitzonderlijk hoge vraag die 

voorkomt met een statistische 

waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar. 

Dit doet niet af aan de 

verantwoordelijkheid van 

systeembeheerders om de overeenkomstige 

investeringen te verrichten en aan de 

verplichtingen van de 

transmissiesysteembeheerders als bepaald 

in Richtlijn 2009/73/EG en Verordening 

(EG) nr. 715/2009. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Wanneer investeringen om 

permanente bidirectionele capaciteit 

mogelijk te maken of te verhogen niet 

nodig zijn voor de markt en voor deze 

investeringen in meer dan één lidstaat dan 

wel in één lidstaat ten behoeve van een 

andere lidstaat kosten worden gemaakt, 

beslissen de nationale regulerende 

instanties van alle betrokken lidstaten 

gezamenlijk over de kostentoewijzing 

alvorens enige investeringsbeslissing wordt 

genomen. Bij de kostentoewijzing wordt in 

het bijzonder rekening gehouden met de 

mate waarin de infrastructuurinvesteringen 

gunstig zijn om de leveringszekerheid van 

de betrokken lidstaten verhogen, alsmede 

met de investeringen die reeds in de 

betrokken infrastructuur zijn gedaan. 

6. Wanneer investeringen om 

permanente bidirectionele capaciteit 

mogelijk te maken of te verhogen niet 

nodig zijn voor de markt en voor deze 

investeringen in meer dan één lidstaat dan 

wel in één lidstaat ten behoeve van een 

andere lidstaat kosten worden gemaakt, 

beslissen de nationale regulerende 

instanties van alle betrokken lidstaten 

gezamenlijk over de kostentoewijzing 

alvorens enige investeringsbeslissing wordt 

genomen. Bij de kostentoewijzing wordt in 

het bijzonder rekening gehouden met de 

mate waarin de infrastructuurinvesteringen 

gunstig zijn om de leveringszekerheid van 

de betrokken lidstaten te verhogen, en met 

geostrategische en politieke uitdagingen, 

die kunnen leiden tot aanvullende 

installatiekosten voor de betrokken 

lidstaten, alsmede met de investeringen die 

reeds in de betrokken infrastructuur zijn 

gedaan. Er dient volledig gebruik te 

worden gemaakt van de beschikbare 

middelen om die investeringen te 

vergemakkelijken. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 31 maart 2017 stellen de 

lidstaten de Commissie in kennis van hun 

definitie van beschermde afnemers, de 

jaarlijkse volumes van gasverbruik van de 

beschermde afnemers en het percentage dat 

zij vertegenwoordigen in het jaarlijkse 

totale eindverbruik van gas in deze lidstaat. 

Wanneer een lidstaat in haar definitie van 

beschermde afnemers de in de artikel 2, lid 

1, onder a) en b), bedoelde categorieën 

opneemt, vermeldt zij in de kennisgeving 

Uiterlijk op 31 maart 2017 stellen de 

bevoegde autoriteiten binnen elke regio de 

Commissie in kennis van de definitie van 

beschermde afnemers in die regio, de 

jaarlijkse en dagelijkse volumes van 

gasverbruik van de beschermde afnemers 

en het percentage dat zij 

vertegenwoordigen in het jaarlijkse totale 

eindverbruik van gas in de respectieve 

lidstaten, alsook van de invloed die dit zou 

kunnen hebben op grensoverschrijdende 
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aan de Commissie de verbruiksvolumes die 

overeenstemmen met de afnemers die tot 

deze categorieën behoren en het percentage 

dat elk van deze groepen afnemers 

vertegenwoordigt in het jaarlijkse totale 

eindverbruik van gas. 

stromen in de regio. Wanneer een lidstaat 

in haar definitie van beschermde afnemers 

de in de artikel 2, lid 1, onder a) en b), 

bedoelde categorieën opneemt, vermeldt zij 

in de kennisgeving aan de Commissie de 

verbruiksvolumes die overeenstemmen met 

de afnemers die tot deze categorieën 

behoren en het percentage dat elk van deze 

groepen afnemers vertegenwoordigt in het 

jaarlijkse totale eindverbruik van gas. 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 –lid 1 –inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteiten van elke 

regio zoals vermeld in bijlage I maken 

gezamenlijk een evaluatie op regionaal 

niveau op van alle risico’s voor de 

gasleveringszekerheid. In de evaluatie 

worden alle relevante risico's meegenomen, 

zoals natuurrampen, technologische, 

commerciële, sociale, politieke en andere 

risico's. De risico-evaluatie wordt verricht: 

1. De bevoegde autoriteiten van elke 

regio zoals vermeld in bijlage I maken 

gezamenlijk en nadat zij verschillende 

belanghebbenden hebben geraadpleegd 

een alomvattende evaluatie op regionaal 

niveau op van alle risico's voor de 

gasleveringszekerheid. In de evaluatie 

worden alle relevante risico's meegenomen, 

zoals natuurrampen, technologische, 

commerciële, sociale, politieke, 

economische en andere risico's. De risico-

evaluatie wordt verricht: 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) door alle relevante nationale en 

regionale omstandigheden in aanmerking 

te nemen, met name de omvang van de 

markt, de netconfiguratie, de 

daadwerkelijke stromen, waaronder de 

uitstroom uit de betrokken lidstaat, de 

mogelijkheid van fysieke gasstromen in 

beide richtingen, inclusief de potentiële 

(b) door alle relevante nationale en 

regionale omstandigheden in aanmerking 

te nemen, met name preventieve 

actieplannen en noodplannen die zijn 

ontwikkeld in het kader van Verordening 

(EU) nr. 994/2010, indien nodig 

geactualiseerd, de omvang van de markt, 

de netconfiguratie, de daadwerkelijke 
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behoefte aan overeenkomstige versterking 

van het transmissiesysteem, de 

aanwezigheid van productie en opslag en 

de rol van gas in de energiemix, met name 

met betrekking tot stadsverwarming, 

elektriciteitsopwekking en voor de werking 

van de industrie, en overwegingen in 

verband met veiligheid en kwaliteit van het 

gas; 

stromen, waaronder de uitstroom uit de 

betrokken lidstaat, de mogelijkheid van 

fysieke gasstromen in beide richtingen, 

inclusief de potentiële behoefte aan 

overeenkomstige versterking van het 

transmissiesysteem, de aanwezigheid van 

productie en opslag en de rol van gas in de 

energiemix, met name met betrekking tot 

stadsverwarming, elektriciteitsopwekking 

en voor de werking van de industrie, en 

overwegingen in verband met veiligheid en 

kwaliteit van het gas; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde autoriteiten binnen 

elke regio komen een 

samenwerkingsmechanisme overeen om de 

risico-evaluatie binnen de in lid 5 van dit 

artikel gestelde termijn te verrichten. De 

bevoegde autoriteiten brengen bij de Groep 

coördinatie gas verslag uit over het 

afgesproken samenwerkingsmechanisme 

voor de risico-evaluatie 18 maanden vóór 

de termijn voor goedkeuring van de risico-

evaluatie en de actualiseringen van de 

risico-evaluatie. De Commissie kan in het 

algemeen een faciliterende rol spelen bij 

het opstellen van de risico-evaluatie, met 

name voor de oprichting van het 

samenwerkingsmechanisme. Indien de 

bevoegde autoriteiten binnen een regio 

geen overeenstemming bereiken over een 

samenwerkingsmechanisme, kan de 

Commissie een 

samenwerkingsmechanisme voor die regio 

voorstellen. 

2. De bevoegde autoriteiten binnen 

elke regio komen een 

samenwerkingsmechanisme overeen om de 

risico-evaluatie binnen de in lid 5 van dit 

artikel gestelde termijn te verrichten. De 

bevoegde autoriteiten brengen bij de Groep 

coördinatie gas verslag uit over het 

afgesproken samenwerkingsmechanisme 

voor de risico-evaluatie 18 maanden vóór 

de termijn voor goedkeuring van de risico-

evaluatie en de actualiseringen van de 

risico-evaluatie. De Commissie speelt in 

het algemeen een faciliterende rol bij het 

opstellen van de risico-evaluatie, met name 

voor de oprichting van het 

samenwerkingsmechanisme. Indien de 

bevoegde autoriteiten binnen een regio 

geen overeenstemming bereiken over een 

samenwerkingsmechanisme, stelt de 

Commissie een 

samenwerkingsmechanisme voor die regio 

voor. 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De door alle lidstaten van de regio 

overeengekomen risico-evaluatie wordt 

uiterlijk 1 september 2018 voor de eerste 

maal aan de Commissie meegedeeld. De 

risico-evaluatie wordt om de vier jaar 

geactualiseerd tenzij de omstandigheden 

een hogere frequentie rechtvaardigen. In de 

risico-evaluatie wordt rekening gehouden 

met de voortgang in de investeringen om 

aan de in artikel 4 gedefinieerde 

infrastructuurnorm te voldoen, en met 

specifieke nationale moeilijkheden die zich 

bij de toepassing van nieuwe alternatieve 

oplossingen hebben voorgedaan. Er wordt 

eveneens voortgebouwd op de ervaring die 

is opgedaan in de simulatie van de 

noodplannen bedoeld in artikel 9, lid 2. 

5. De door alle lidstaten van de regio 

overeengekomen risico-evaluatie wordt 

uiterlijk 1 september 2018 voor de eerste 

maal aan de Commissie meegedeeld. De 

risico-evaluatie wordt om de vier jaar 

geactualiseerd tenzij de omstandigheden 

een hogere frequentie rechtvaardigen. In de 

risico-evaluatie wordt rekening gehouden 

met de voortgang in de investeringen om 

aan de in artikel 4 gedefinieerde 

infrastructuurnorm te voldoen, en met 

specifieke nationale moeilijkheden die zich 

bij de toepassing van nieuwe alternatieve 

oplossingen hebben voorgedaan. Er wordt 

eveneens voortgebouwd op de ervaring die 

is opgedaan in de simulatie van de 

noodplannen bedoeld in artikel 9, lid 2. 

Indien de bevoegde autoriteiten binnen 

een regio geen overeenstemming bereiken 

over de risico-evaluatie, stelt de 

Commissie in samenwerking met de 

bevoegde autoriteiten een risico-evaluatie 

voor die regio voor. 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 –lid 1 –inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten van elke regio zoals vermeld in 

bijlage I zorgen gezamenlijk, na overleg 

met de aardgasbedrijven, de desbetreffende 

organisaties die de belangen van de 

huishoudelijke en industriële gasafnemers, 

waaronder elektriciteitsproducenten, 

vertegenwoordigen, en de nationale 

regulerende instantie wanneer de lidstaat 

niet de bevoegde instantie is, voor de 

1. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten van elke regio zoals vermeld in 

bijlage I zorgen gezamenlijk, na overleg 

met de aardgasbedrijven, de desbetreffende 

organisaties die de belangen van de 

huishoudelijke en industriële gasafnemers, 

waaronder elektriciteitsproducenten, 

vertegenwoordigen, en de nationale 

regulerende instantie wanneer de lidstaat 

niet de bevoegde instantie is, rekening 
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opmaak van: houdende met de inhoud en structuur van 

nationale plannen en mechanismen, voor 

de opmaak van: 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bevoegde autoriteiten brengen bij de 

Groep coördinatie gas regelmatig verslag 

uit over de vooruitgang die is geboekt bij 

het opstellen en goedkeuren van de 

preventieve actieplannen en de 

noodplannen. Met name rapporteren de 

bevoegde autoriteiten de Groep coördinatie 

gas over het afgesproken 

samenwerkingsmechanisme 18 maanden 

vóór de termijn voor goedkeuring van de 

plannen en de actualisering van de plannen. 

De Commissie kan in het algemeen een 

faciliterende rol spelen bij het opstellen 

van de plannen, met name voor de 

oprichting van het 

samenwerkingsmechanisme. Indien de 

bevoegde autoriteiten binnen een regio 

geen overeenstemming bereiken over een 

samenwerkingsmechanisme, kan de 

Commissie een 

samenwerkingsmechanisme voor die regio 

voorstellen. Zij zorgen voor regelmatig 

toezicht op de uitvoering van deze plannen. 

De bevoegde autoriteiten brengen bij de 

Groep coördinatie gas regelmatig verslag 

uit over de vooruitgang die is geboekt bij 

het opstellen en goedkeuren van de 

preventieve actieplannen en de 

noodplannen. Met name rapporteren de 

bevoegde autoriteiten de Groep coördinatie 

gas over het afgesproken 

samenwerkingsmechanisme 18 maanden 

vóór de termijn voor goedkeuring van de 

plannen en de actualisering van de plannen. 

De Commissie speelt in het algemeen een 

faciliterende rol bij het opstellen van de 

plannen, met name voor de oprichting van 

het samenwerkingsmechanisme. Indien de 

bevoegde autoriteiten binnen een regio 

geen overeenstemming bereiken over een 

samenwerkingsmechanisme, ontwikkelt de 

Commissie een 

samenwerkingsmechanisme voor die regio. 

Zij zorgen voor regelmatig toezicht op de 

uitvoering van deze plannen. 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de definitie van beschermde 

afnemers in elke lidstaat van de regio en de 

informatie omschreven in artikel 5, lid 1, 

tweede alinea; 

(b) de definitie van beschermde 

afnemers in elke lidstaat van de regio en de 

informatie omschreven in artikel 5, lid 1, 

tweede alinea; de definitie van beschermde 

afnemers moet op het niveau van de Unie 
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worden geharmoniseerd; 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter e 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) de andere preventieve maatregelen 

om de in de risico-evaluatie aangewezen 

risico's aan te pakken, zoals maatregelen in 

verband met de noodzaak om 

interconnecties tussen aangrenzende 

lidstaten te verbeteren en de mogelijkheid 

om in voorkomend geval aanvoerroutes en 

-bronnen van gas te diversifiëren, om een 

respons te bieden op de aangewezen 

risico’s en de gaslevering voor zover 

mogelijk aan alle afnemers in stand te 

houden; 

(e) de andere preventieve maatregelen 

om de in de risico-evaluatie aangewezen 

risico's aan te pakken, zoals maatregelen in 

verband met de noodzaak om 

interconnecties tussen aangrenzende 

lidstaten te verbeteren en de mogelijkheid 

om in voorkomend geval aanvoerroutes en 

-bronnen van gas te diversifiëren, om 

leveringen van alternatieve leveranciers 

in gang te zetten of op te voeren door 

middel van een mechanisme voor 

vrijwillige bundeling van de vraag, om een 

respons te bieden op de aangewezen 

risico’s en de gaslevering voor zover 

mogelijk aan alle afnemers in stand te 

houden; 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) worden de rol en de 

verantwoordelijkheden van 

aardgasbedrijven en industriële 

gasafnemers, waaronder betrokken 

elektriciteitsproducenten, omschreven 

rekening houdend met de mate waarin zij 

worden getroffen door eventuele 

verstoringen van de gaslevering, alsmede 

hun interactie met de bevoegde autoriteiten 

en in voorkomend geval de nationale 

regulerende instanties op elk van de in 

artikel 10, lid 1, gedefinieerde 

crisisniveaus; 

(b) worden de rol en de 

verantwoordelijkheden van 

aardgasbedrijven en industriële 

gasafnemers, waaronder betrokken 

elektriciteitsproducenten, duidelijk 

omschreven rekening houdend met de mate 

waarin zij worden getroffen door eventuele 

verstoringen van de gaslevering, alsmede 

hun interactie met de bevoegde autoriteiten 

en in voorkomend geval de nationale 

regulerende instanties op elk van de in 

artikel 10, lid 1, gedefinieerde 

crisisniveaus; 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) worden in voorkomend geval de 

maatregelen en acties aangewezen die 

noodzakelijk zijn om de mogelijke effecten 

van verstoringen van de gaslevering voor 

stadsverwarming en voor de opwekking 

van elektriciteit uit gas te matigen; 

(e) worden in voorkomend geval de 

maatregelen en acties aangewezen die 

noodzakelijk zijn om de mogelijke effecten 

van verstoringen van de gaslevering voor 

stadsverwarming en voor de opwekking 

van elektriciteit uit gas te matigen, 

rekening houdend met specifieke 

regionale kenmerken; 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter h 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) wordt omschreven welke bijdrage 

marktgebaseerde maatregelen leveren om 

respons te bieden in geval van een 

alarmsituatie en om de problemen op 

noodsituatieniveau te beperken; 

(h) wordt omschreven welke bijdrage 

marktgebaseerde maatregelen, zoals 

mechanismen voor vrijwillige bundeling 

van de vraag of virtuele gasreserve, 
leveren om respons te bieden in geval van 

een alarmsituatie en om de problemen op 

noodsituatieniveau te beperken; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Wanneer uit concrete, ernstige en 

betrouwbare informatie blijkt dat er zich 

een gebeurtenis kan voordoen die de 

leveringssituatie in een derde land 

aanzienlijk kan doen verslechteren 
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(vroegtijdige waarschuwing), treft de 

Commissie in samenwerking met de derde 

landen externe maatregelen in 

overeenstemming met de prioriteiten die 

zijn opgenomen in de conclusies van de 

Raad van 20 juli 2015 over 

energiediplomatie, onder meer door brede 

discussies op gang te brengen, 

bemiddelingsdiensten te verstrekken en 

waar nodig taskforces in te zetten.  

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De eerste alinea is van toepassing op 

essentiële sociale diensten en 

stadsverwarmingsinstallaties voor zover 

deze in de respectieve lidstaten onder de 

definitie van beschermde afnemer vallen. 

De eerste alinea is van toepassing op 

essentiële sociale diensten en 

stadsverwarmingsinstallaties voor zover 

deze in de respectieve regio onder de 

definitie van beschermde afnemer vallen. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Indien de betrokken lidstaten geen 

overeenstemming kunnen bereiken over 

de omstandigheden die een hervatting van 

de levering aan andere afnemers dan 

huishoudens, essentiële sociale diensten 

en stadsverwarmingsinstallaties 

rechtvaardigen, stelt de Commissie na 

raadpleging van de Groep coördinatie gas 

en in overeenstemming met artikel 10, lid 

1, een evaluatie voor van de 

leveringsnorm in de lidstaten die het 

noodsituatieniveau hebben afgekondigd.  



 

PE582.062v02-00 28/33 AD\1103545NL.doc 

NL 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De technische, wettelijke en 

financiële regelingen voor de toepassing 

van lid 3 worden overeengekomen tussen 

de lidstaten die onderling rechtstreeks met 

elkaar verbonden zijn en worden 

beschreven in de noodplannen van hun 

respectieve regio's. Deze regelingen 

hebben onder meer betrekking op de toe te 

passen gasprijzen, het gebruik van 

interconnectoren, waaronder bidirectionele 

capaciteit, gasvolumes en de dekking van 

compensatiekosten Voor de uitvoering van 

de in lid 3 bedoelde verplichting wordt de 

voorkeur gegeven aan marktgebaseerde 

maatregelen zoals veilingen. In geval van 

wijziging van de technische, wettelijke en 

financiële regelingen die nodig zijn voor de 

toepassing van lid 3, worden de 

desbetreffende noodplannen 

dienovereenkomstig geactualiseerd. 

4. De technische, wettelijke en 

financiële regelingen voor de toepassing 

van lid 3 worden overeengekomen op 

regionaal en interregionaal niveau en 

worden beschreven in de noodplannen. 

Deze regelingen hebben onder meer 

betrekking op de toe te passen gasprijzen, 

het gebruik van interconnectoren, 

waaronder bidirectionele capaciteit, 

gasvolumes en de gedeelde 

verantwoordelijkheid voor 
compensatiekosten. Voor de uitvoering van 

de in lid 3 bedoelde verplichting wordt de 

voorkeur gegeven aan marktgebaseerde 

maatregelen zoals veilingen. Die 

gasprijzen, compensatiekosten en 

mechanismen worden regelmatig opnieuw 

bezien. In geval van wijziging van de 

technische, wettelijke en financiële 

regelingen die nodig zijn voor de 

toepassing van lid 3, worden de 

desbetreffende noodplannen 

dienovereenkomstig geactualiseerd. De 

Commissie komt uiterlijk 31 maart 2019 

met richtsnoeren en een lijst van optimale 

werkmethoden ten behoeve van deze 

regelingen. 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Indien de lidstaten geen 

overeenstemming bereiken over de 

noodzakelijke technische, wettelijke en 

financiële regelingen, kan de Commissie in 

6. Indien de lidstaten geen 

overeenstemming bereiken over de 

noodzakelijke technische, wettelijke en 

financiële regelingen, stelt de Commissie 
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haar advies en besluit over de plannen een 

kaderregeling voor deze maatregelen 

voorstellen. 

in haar advies en besluit over de plannen 

een kaderregeling voor deze maatregelen 

voor om de solidariteitsclausule te 

versterken. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien de Commissie van oordeel is 

dat de gastoevoer in een regio of in de Unie 

in haar geheel wordt getroffen of kan 

worden getroffen, kan zij de bevoegde 

autoriteiten verzoeken de informatie te 

verzamelen die noodzakelijk is om de 

situatie inzake gastoevoer in de Unie te 

beoordelen, en deze aan haar voor te 

leggen De Commissie kan haar 

beoordeling voorleggen aan de Groep 

coördinatie gas. 

5. Indien de Commissie van oordeel is 

dat de gastoevoer in een regio of in de Unie 

in haar geheel wordt getroffen of kan 

worden getroffen, verzoekt zij de bevoegde 

autoriteiten de informatie te verzamelen die 

noodzakelijk is om de situatie inzake 

gastoevoer in de Unie te beoordelen, en 

deze aan haar voor te leggen. De 

Commissie legt haar beoordeling voor aan 

de Groep coördinatie gas. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 6 – letter a – punt vi 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(vi) de voorwaarden voor opschorting 

van gasleveringen. 

(vi) de voorwaarden voor wijziging en 

opschorting van gasleveringen. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 6 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) aan de bevoegde autoriteit en aan 

de Commissie, onmiddellijk na de sluiting 

(b) aan de bevoegde autoriteit en aan 

de Commissie, onmiddellijk na de sluiting 
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of wijziging van gasleveringscontracten 

met een looptijd van meer dan één jaar 

gesloten of gewijzigd na [PB: gelieve de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening in te vullen] die individueel of 

gezamenlijk met andere contracten met 

dezelfde leverancier of dochterbedrijven 

daarvan meer 40 % van het jaarlijkse 

gasverbruik in de betrokken lidstaat 

verstrekken. De verplichting tot 

mededeling is niet van toepassing op 

wijzigingen die alleen betrekking hebben 

op de gasprijs. De verplichting tot 

mededeling is eveneens van toepassing op 

alle commerciële overeenkomsten die 

relevant zijn voor de uitvoering van het 

gasleveringscontract. 

of wijziging van gasleveringscontracten 

met een looptijd van meer dan één jaar 

gesloten of gewijzigd na [PB: gelieve de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening in te vullen] die individueel of 

gezamenlijk met andere contracten met 

dezelfde leverancier of dochterbedrijven 

daarvan de drempel van 8 miljard kubieke 

meter overschrijden of meer dan 40 % van 

het jaarlijkse gasverbruik in de betrokken 

lidstaat verstrekken. De verplichting tot 

mededeling is niet van toepassing op 

wijzigingen die alleen betrekking hebben 

op de gasprijs. De verplichting tot 

mededeling is eveneens van toepassing op 

alle commerciële overeenkomsten die 

relevant zijn voor de uitvoering van het 

gasleveringscontract. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 9 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. Indien de Commissie de 

bepalingen in de overeenkomstig artikel 

13 voorgelegde contracten in strijd acht 

met deze verordening, informeert zij het 

aardgasbedrijf en de respectieve bevoegde 

autoriteit over de onverenigbare 

bepalingen van de desbetreffende 

contracten. Het aardgasbedrijf beraadt 

zich over deze informatie en verstrekt de 

Commissie, uiterlijk drie maanden na de 

datum van ontvangst van haar informatie, 

een verklaring ten aanzien van de 

naleving van deze verordening. De 

Commissie kan overwegen aanvullende 

maatregelen te nemen om de naleving van 

de verordening te garanderen, zoals het 

indienen van een verzoek om de 

onverenigbare bepalingen aan te passen 

en, indien noodzakelijk, een procedure 

inleiden in het kader van de 
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mededingingswetgeving. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – punt 9 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 ter. De Commissie neemt de 

overeenkomstig artikel 13 ontvangen 

informatie mee bij het opstellen van een 

lijst van optimale werkmethoden en 

oneerlijke bedingen, als referentiepunt 

voor bevoegde autoriteiten en nationale 

bedrijven. 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 

opgericht om de coördinatie van 

maatregelen betreffende de 

gasleveringszekerheid te bevorderen. Deze 

groep bestaat uit vertegenwoordigers van 

de lidstaten, met name van hun bevoegde 

instanties, alsook van het Agentschap voor 

de samenwerking tussen energieregulators 

("Agentschap"), het ENTSO voor gas en 

representatieve organen van de betrokken 

bedrijfssector en van de betrokken 

afnemers. De Commissie neemt in overleg 

met de lidstaten een besluit over de 

samenstelling van de groep, waarbij zij 

erop toeziet dat deze volledig representatief 

is. De Commissie zit de groep voor. De 

groep stelt zijn reglement van orde op. 

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 

opgericht om de coördinatie van 

maatregelen betreffende de 

gasleveringszekerheid te verbeteren. Deze 

groep bestaat uit vertegenwoordigers van 

de lidstaten, met name van hun bevoegde 

instanties, alsook van het Agentschap voor 

de samenwerking tussen energieregulators 

("Agentschap"), het ENTSO voor gas en 

representatieve organen van de betrokken 

bedrijfssector en van de betrokken 

afnemers. De Commissie neemt in overleg 

met de lidstaten een besluit over de 

samenstelling van de groep, waarbij zij 

erop toeziet dat deze volledig representatief 

is. De Commissie zit de groep voor. De 

groep stelt zijn reglement van orde op. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 –lid 1 –inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De tweede zin van artikel 3, lid 2, 

artikel 3, lid 6, artikel 4, leden 3, 4 en 6, 

artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 1, onder d), 

artikel 7, lid 5, onder b) en e), artikel 8, lid 

1, onder e), g) en i), artikel 8, lid 4, onder 

b) en c), artikel 9, lid 1, onder j) en m), 

artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 4, artikel 11, 

lid 5, en artikel 12 creëren verplichtingen 

voor de lidstaten ten aanzien van een partij 

bij de Energiegemeenschap indien de 

volgende procedure wordt gevolgd: 

1. De tweede zin van artikel 3, lid 2, 

artikel 3, lid 6, artikel 4, leden 3, 4 en 6, 

artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 1, onder d), 

artikel 7, lid 5, onder b) en e), artikel 8, lid 

1, onder e), g) en i), artikel 8, lid 4, onder 

b) en c), artikel 9, lid 1, onder j) en m), 

artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 4, artikel 11, 

lid 5, en artikel 12 creëren wederzijdse 

verplichtingen tussen de lidstaten en de 

partij bij de Energiegemeenschap indien de 

volgende procedure wordt gevolgd: 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Op basis van de in artikel 7, lid 5, bedoelde 

beoordelingen trekt de Commissie indien 

passend conclusies over mogelijke 

middelen om de gasleveringszekerheid op 

het niveau van de Unie te versterken en 

brengt zij bij het Europees Parlement en de 

Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 

van deze verordening, indien mogelijk met 

aanbevelingen ter verbetering van deze 

verordening. 

Op basis van de in artikel 7, lid 5, bedoelde 

beoordelingen trekt de Commissie 

conclusies over mogelijke middelen om de 

gasleveringszekerheid op het niveau van de 

Unie te versterken en brengt zij bij het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de tenuitvoerlegging van deze 

verordening, met aanbevelingen ter 

verbetering van deze verordening. 
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