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Amendement 275
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis. Bij de vaststelling van commercieel 
gevoelige informatie worden objectieve en 
transparante criteria gehanteerd."

Or. en

Motivering

Transparantie binnen de interne gasmarkt is voordelig wanneer dit de werking van de markt 
ondersteunt. Alle bijkomende vereisten op het vlak van het delen van gegevens moeten de 
vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie eerbiedigen en niet in strijd zijn met 
het mededingingsrecht.

Amendement 276
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 12, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Elke distributiesysteembeheerder 
draagt de verantwoordelijkheid ervoor te 
zorgen dat het systeem op lange termijn 
blijft voldoen aan een redelijke vraag voor 
de distributie van aardgas, en beheert, 
onderhoudt en ontwikkelt op 
economische voorwaarden in zijn gebied 
een veilig, betrouwbaar en efficiënt 
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distributiesysteem en besteedt daarbij de 
nodige aandacht aan het milieu en aan 
de bevordering van de energie-
efficiëntie."

Or. en

Motivering

De dsb's moeten dezelfde verantwoordelijkheden hebben als de tsb's om te voldoen aan de 
geschetste criteria.

Amendement 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 12, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Elke distributiesysteembeheerder 
draagt de verantwoordelijkheid ervoor te 
zorgen dat het systeem op lange termijn 
blijft voldoen aan een redelijke vraag voor 
de distributie van aardgas, en beheert, 
onderhoudt en ontwikkelt op 
economische voorwaarden in zijn gebied 
een veilig, betrouwbaar en efficiënt 
distributiesysteem en besteedt daarbij de 
nodige aandacht aan het milieu en aan 
de bevordering van de energie-
efficiëntie."

Or. en

(Wijziging van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

De dsb's moeten dezelfde verantwoordelijkheden hebben als de tsb's om te voldoen aan de 
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geschetste criteria.

Amendement 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Aan artikel 12 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"5 bis. Er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat het personeel en het 
management van de 
distributiesysteembeheerders er geen 
persoonlijk belang bij hebben dat het 
energieverbruik toeneemt."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid na lid 5 van artikel 12 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Het personeel van de dsb's moet belang hebben bij energie-efficiëntie en niet worden beloond 
voor een toename van het verbruik in hun distributiegebied.

Amendement 279
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 komt de tweede alinea als 
volgt te luiden:
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"De lidstaten kunnen besluiten de leden 
1 tot 3 niet toe te passen op geïntegreerde 
aardgasbedrijven die minder dan 
100000 aangesloten afnemers bedienen."

Or. en

(Wijziging van de frasering van de tweede alinea van lid 2 van artikel 13 van Richtlijn 
2003/55/EG)

Motivering

De minimumdrempel was van toepassing op de hele clausule, en dit moet zo blijven. Bijgevolg 
moeten nieuwe leden expliciet worden opgenomen.

Amendement 280
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de distributiesysteembeheerder 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf zien de lidstaten erop 
toe dat de activiteit van de 
distributiesysteembeheerder wordt 
gemonitord om erover te waken dat hij die 
verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributiesysteembeheerders om via 
communicatie en merknamen verwarring te 
scheppen wat de afzonderlijke identiteit 
betreft van de leveringstak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.

3. Wanneer de distributiesysteembeheerder 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf zien de nationale 
regelgevende instanties erop toe dat de 
activiteit van de 
distributiesysteembeheerder wordt 
gemonitord om erover te waken dat hij die 
verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributiesysteembeheerders om via 
communicatie en merknamen verwarring te 
scheppen wat de afzonderlijke identiteit 
betreft van de leveringstak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.

Or. en
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Motivering

De nri's moeten toezicht houden op de ontvlechtingsbepalingen voor 
distributiesysteembeheerders om te zorgen voor de onafhankelijkheid van de dsb's.

Amendement 281
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de distributiesysteembeheerder 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf zien de lidstaten erop 
toe dat de activiteit van de 
distributiesysteembeheerder wordt 
gemonitord om erover te waken dat hij die 
verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributiesysteembeheerders om via 
communicatie en merknamen verwarring 
te scheppen wat de afzonderlijke identiteit 
betreft van de leveringstak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.

3. Wanneer de distributiesysteembeheerder 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf zien de lidstaten erop 
toe dat de activiteit van de 
distributiesysteembeheerder wordt 
gemonitord om erover te waken dat hij die 
verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributienetbeheerders om via 
communicatie verwarring te scheppen wat 
de afzonderlijke identiteit betreft van de 
leveringstak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.

Or. de

Motivering

Gelet op de kosten-batenverhouding lijkt het overdreven te vereisen dat verschillende 
merknamen worden gecreëerd voor netwerk en distributie.

Amendement 282
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de 
distributiesysteembeheerder van lid 2 van 
dit artikel te waarborgen, meer bepaald op 
het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributiesysteembeheerder, de 
afwezigheid van discriminerend gedrag en 
het voorkomen dat bij de 
leveringsactiviteit van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf op oneerlijke wijze 
voordeel wordt gehaald uit die verticale 
integratie. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is onmogelijk dat de ontvlechtingsbepalingen, die de kern vormen van de bepalingen voor 
de liberalisering van de energiemarkten, kunnen worden gewijzigd door middel van 
richtsnoeren. Dit wordt eveneens benadrukt door het feit dat indien de Commissie de 
bevoegdheid zou hebben om dergelijke richtsnoeren aan te nemen, ze het recht zou hebben om 
het vennootschapsrecht te beïnvloeden.

Amendement 283
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 

Schrappen
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naleving door de 
distributiesysteembeheerder van lid 2 van 
dit artikel te waarborgen, meer bepaald op 
het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributiesysteembeheerder, de 
afwezigheid van discriminerend gedrag en 
het voorkomen dat bij de 
leveringsactiviteit van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf op oneerlijke wijze 
voordeel wordt gehaald uit die verticale 
integratie. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Het voorstel beoogt te bewerkstelligen dat de richtsnoeren volgens de reguliere procedures 
door het Parlement en de Raad worden aangenomen. De overdracht van bevoegdheden naar 
de Commissie dient te worden beperkt tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement 284
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de 
distributiesysteembeheerder van lid 2 van 
dit artikel te waarborgen, meer bepaald op 
het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributiesysteembeheerder, de 

Schrappen
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afwezigheid van discriminerend gedrag en 
het voorkomen dat bij de 
leveringsactiviteit van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf op oneerlijke wijze 
voordeel wordt gehaald uit die verticale 
integratie. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Met de voorgestelde comitéprocedure wordt getracht de invloed van het Europees Parlement 
te beperken, waardoor wezenlijke besluiten over de vorm van de interne markt voor energie 
worden verwijderd uit de democratische regelgevingsprocedure. Aangezien de uitkomst van 
een comitéprocedure verstrekkende gevolgen kan hebben en aangezien dergelijke wezenlijke 
bepalingen de inhoud van de ontvlechtingsregels waaraan de transmissienetbeheerders zijn 
onderworpen beïnvloeden, moet dit in beginsel worden verworpen.

Amendement 285
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de 
distributiesysteembeheerder van lid 2 van 
dit artikel te waarborgen, meer bepaald op 
het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributiesysteembeheerder, de 
afwezigheid van discriminerend gedrag en 
het voorkomen dat bij de 
leveringsactiviteit van het verticaal 

Schrappen
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geïntegreerde bedrijf op oneerlijke wijze 
voordeel wordt gehaald uit die verticale 
integratie. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Het zou ondemocratisch zijn de Commissie de verstrekkende bevoegdheid te verlenen 
richtsnoeren vast te stellen betreffende distributiesysteembeheerders door de 
regelgevingsprocedure met toetsing in te voeren. Dit moet bijgevolg worden verworpen.

Amendement 286
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Het volgende lid 4 bis wordt 
toegevoegd:

"4 bis. De lidstaten mogen besluiten of ze 
de leden 1 tot 4 al dan niet toepassen op 
geïntegreerde aardgasbedrijven die 
minder dan 100.000 aangesloten 
afnemers of geïsoleerde netwerken 
bedienen."

Or. de

Motivering

In het verleden was de "de minimis"-regel van toepassing op het hele artikel en bijgevolg 
opgenomen in het laatste lid.
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Amendement 287
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Het volgende lid 4 bis wordt 
toegevoegd:

"4 bis. De lidstaten kunnen besluiten de 
leden 1 en 2 niet toe te passen op 
geïntegreerde gasbedrijven die minder 
dan 100.000 aangesloten afnemers of 
geïsoleerde netwerken bedienen."

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben kleinere distributienetten buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn te laten.

Amendement 288
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Deze richtlijn vormt geen beletsel voor
een gecombineerd beheer van transmissie-, 
opslag-, LNG- en distributiesystemen op 
voorwaarde dat bij elke activiteit van dit 
gecombineerde systeem wordt voldaan aan 
de relevante bepalingen van artikel 7, 
artikel 9 bis en artikel 13, lid 1."

"Deze richtlijn bevordert, als meest 
doeltreffende oplossing voor het 
waarborgen van een effectieve toegang 
voor derden, een gecombineerd beheer van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen op voorwaarde dat bij 
elke activiteit van dit gecombineerde 
systeem wordt voldaan aan de relevante 
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bepalingen van artikel 7, artikel 9 bis en 
artikel 13, lid 1. In elke lidstaat wordt een 
gecombineerd beheer van transmissie-, 
LNG- en opslagsystemen 
geïmplementeerd."

Or. en

Amendement 289
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Deze richtlijn vormt geen beletsel voor 
een gecombineerd beheer van transmissie-, 
opslag-, LNG- en distributiesystemen op 
voorwaarde dat bij elke activiteit van dit 
gecombineerde systeem wordt voldaan aan 
de relevante bepalingen van artikel 7, 
artikel 9 bis en artikel 13, lid 1."

"Deze richtlijn vormt geen beletsel voor 
een gecombineerd beheer van transmissie-, 
opslag-, LNG- en distributiesystemen op 
voorwaarde dat bij elke activiteit van dit 
gecombineerde systeem wordt voldaan aan 
de relevante bepalingen van artikel 7, 
artikel 9 bis, artikel 9 ter en artikel 13, 
lid 1."

Or. en

Motivering

In deze wijziging aan artikel 15 wordt rekening gehouden met het feit dat de 
ontvlechtingsbepalingen voor tsb's nu vastgelegd zijn in artikelen 9 tot 9 ter.

Amendement 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 18 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 18, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. De lidstaten dragen zorg voor de 
invoering van een regeling voor 
gereguleerde toegang van derden tot het 
transmissie- en distributiesysteem, [...] 
de LNG-installatie, de opslaginstallaties 
en de gasverwerkingsinstallaties op basis 
van gepubliceerde tarieven die gelden 
voor alle in aanmerking komende 
afnemers, inclusief leveringsbedrijven, 
en die objectief worden toegepast, 
zonder onderscheid te maken tussen 
systeemgebruikers. De lidstaten zorgen 
ervoor dat die tarieven dan wel de 
methoden voor de berekening ervan, 
alvorens in werking te treden, worden 
goedgekeurd door een regelgevende 
instantie als bedoeld in artikel 25, lid 1, 
en dat deze tarieven, en de methoden 
indien alleen de methoden zijn 
goedgekeurd, worden gepubliceerd 
alvorens van kracht te worden."

Or. en

(Wijziging van artikel 18, lid 1, van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Toegang tot opslaginstallaties en installaties voor de conversie van de gaskwaliteit is een 
belangrijke kwestie in sommige lidstaten. De beschikbaarheid van capaciteit voor 
kwaliteitsconversie is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van groothandelsmarkten 
voor vloeibaar gas, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Bijgevolg moet de toegang 
van derden tot opslag en gaskwaliteitsconversie worden gereguleerd om te zorgen voor niet-
discriminerende toegang tot flexibiliteit en diensten voor gaskwaliteitsconversie.
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Amendement 291
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 18, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. De lidstaten dragen zorg voor de 
invoering van een regeling voor toegang 
van derden tot het transmissie- en 
distributiesysteem, met inbegrip van 
leidingbuffer en ondersteunende diensten, 
en tot de LNG-installatie op basis van 
gepubliceerde tarieven die gelden voor 
alle in aanmerking komende afnemers, 
inclusief leveringsbedrijven, en die 
objectief worden toegepast, zonder 
onderscheid te maken tussen 
systeemgebruikers. De lidstaten zorgen 
ervoor dat die tarieven dan wel de 
methoden voor de berekening ervan, 
alvorens in werking te treden, worden 
goedgekeurd door een regelgevende 
instantie als bedoeld in artikel 25, lid 1, 
en dat deze tarieven, en de methoden 
indien alleen de methoden zijn 
goedgekeurd, worden gepubliceerd 
alvorens van kracht te worden."

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de taak om toegang te verlenen tot leidingbuffer en 
ondersteunende diensten komt te liggen bij de transmissiesysteembeheerders en de 
distributiesysteembeheerders in plaats van bij de opslagbeheerder, zoals momenteel is 
vastgelegd in artikel 19. Zoals het geval is voor balancering en kwaliteitsconversie, vormt de 
levering van dagelijkse flexibiliteit door middel van leidingbuffer enz. een onderdeel van de 
belangrijkste functie van een tsb, en bijgevolg moet dit worden behandeld als een onderdeel 
van het transport (d.w.z. volgens gereguleerde toegang voor derden, indien niet ontheven), en 
niet als een onderdeel van de functie van een opslagsysteembeheerder.
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Amendement 292
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 18 bis
1. Voor de organisatie van de toegang tot 
de LNG-installaties mogen de lidstaten, 
indien deze installaties worden beheerd 
door onafhankelijke 
infrastructuurbeheerders waarvan de 
eigendom is ontvlochten in 
overeenstemming met artikel 7, lid 1, en 
indien deze installaties open toegang 
verlenen, eveneens besluiten om de in lid 
2 vermelde procedure te volgen. Bij deze 
procedure worden objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria gehanteerd.
2. Ingeval van toegang via 
onderhandelingen nemen de lidstaten de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de aardgasbedrijven en de in 
aanmerking komende afnemers van zowel 
binnen als buiten het door het stelsel van 
systemen bestreken gebied in de 
mogelijkheid verkeren te onderhandelen 
over toegang tot de LNG-installaties. De 
partijen moeten te goeder trouw 
onderhandelen over toegang tot de LNG-
installaties."

Or. en

Motivering

Er worden momenteel een aanzienlijk aantal LNG-installaties gebouwd. Hierdoor is duidelijk 
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een concurrerend speelveld aan het ontstaan. Met name bedrijven waarvan de eigendom is 
ontvlochten moeten de keuze hebben om te onderhandelen over toegang, aangezien er in dat 
geval duidelijk geen sprake is van een belangenconflict. Daardoor is in beginsel lichtere 
regelgeving mogelijk.

Amendement 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 18 bis
1. Voor de organisatie van de toegang tot 
de LNG-installaties mogen de lidstaten, 
indien deze installaties worden beheerd 
door onafhankelijke 
infrastructuurbeheerders waarvan de 
eigendom is ontvlochten in 
overeenstemming met artikel 7, lid 1, en 
indien deze installaties open toegang 
verlenen, eveneens besluiten om de in lid 
2 vermelde procedure te volgen. Bij deze 
procedure worden objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria gehanteerd.
2. Ingeval van toegang via 
onderhandelingen nemen de lidstaten de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de aardgasbedrijven en de in 
aanmerking komende afnemers van zowel 
binnen als buiten het door het stelsel van 
systemen bestreken gebied in de 
mogelijkheid verkeren te onderhandelen 
over toegang tot de LNG-installaties. De 
partijen moeten te goeder trouw 
onderhandelen over toegang tot de LNG-
installaties."

Or. en
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Motivering

Er worden momenteel een aanzienlijk aantal LNG-installaties gebouwd. Hierdoor is duidelijk 
een concurrerend speelveld aan het ontstaan. Momenteel geschieden investeringen in LNG-
installaties vaak op basis van de afwijking uit artikel 22. Indien kan worden gekozen om over 
toegang te onderhandelen, kunnen investeringen verder worden gestimuleerd onder een (voor 
de investeerders) aanvaardbaar regelgevingsstelsel. De keuze om over toegang te 
onderhandelen moet met name bestaan voor bedrijven waarvan de eigendom is ontvlochten.

Amendement 294
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Artikel 19, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. Met het oog op de organisatie van de 
toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer, wanneer dit technisch 
en/of economisch noodzakelijk is voor 
een efficiënte toegang tot het systeem 
voor de levering aan afnemers, alsmede 
met het oog op de organisatie van de 
toegang tot ondersteunende diensten, 
hanteren de lidstaten de procedures 
bedoeld in lid 3 [...]. Bij deze procedures
worden objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria gehanteerd."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2003/55/EG, 
waaronder een deel van de frasering van het Commissievoorstel)
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Amendement 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Artikel 19, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. Met het oog op de organisatie van de 
toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer, wanneer dit technisch 
en/of economisch noodzakelijk is voor 
een efficiënte toegang tot het systeem 
voor de levering aan afnemers, alsmede 
met het oog op de organisatie van de 
toegang tot ondersteunende diensten, 
gebruiken de lidstaten de in lid 4 
beschreven procedure voor gereguleerde 
toegang. Indien dergelijke organisatie is 
geregeld via een onafhankelijke 
infrastructuurbeheerder waarvan de 
eigendom is ontvlochten in 
overeenstemming met artikel 7, lid 1, en 
indien deze beheerder open toegang 
verleent, kunnen de lidstaten een of beide 
van de in de leden 3 en 4 bedoelde 
procedures kiezen. Bij deze procedure 
worden objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria gehanteerd."

Or. en

Motivering

Met name bedrijven waarvan de eigendom is ontvlochten moeten de keuze hebben om te 
onderhandelen over toegang, aangezien er in dat geval duidelijk geen sprake is van een 
belangenconflict (tussen bijvoorbeeld de productie en levering enerzijds en de transmissie 
anderzijds). Daardoor is in beginsel lichtere regelgeving mogelijk (achteraf in plaats van 
vooraf).
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Amendement 296
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Artikel 19, lid 1, wordt 
vervangen door: 
"1. Met het oog op de organisatie van de 
toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer, wanneer dit technisch 
en/of economisch noodzakelijk is voor 
een efficiënte toegang tot het systeem 
voor de levering aan afnemers, alsmede 
met het oog op de organisatie van de 
toegang tot ondersteunende diensten, 
gebruiken de lidstaten de in lid 4 
beschreven procedure voor gereguleerde 
toegang. Indien dergelijke organisatie is 
geregeld via een onafhankelijke 
infrastructuurbeheerder waarvan de 
eigendom is ontvlochten in 
overeenstemming met artikel 7, lid 1, en 
indien deze beheerder open toegang 
verleent, kunnen de lidstaten een of beide 
van de in de leden 3 en 4 bedoelde 
procedures kiezen. Bij deze procedure 
worden objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria gehanteerd."

Or. en

Motivering

Met name bedrijven waarvan de eigendom is ontvlochten moeten de keuze hebben om te 
onderhandelen over toegang, aangezien er in dat geval duidelijk geen sprake is van een 
belangenconflict (tussen bijvoorbeeld de productie en levering enerzijds en de transmissie 
anderzijds). Daardoor is in beginsel lichtere regelgeving mogelijk (achteraf in plaats van 
vooraf).
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Amendement 297
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Artikel 19, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. Met het oog op de organisatie van de 
toegang tot opslaginstallaties [...], 
wanneer dit technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte 
toegang tot het systeem voor de levering 
aan afnemers [...] kunnen de lidstaten 
een of beide van de in de leden 3 en 4 
bedoelde procedures kiezen. Bij deze 
procedure worden objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria gehanteerd."

Or. en

(Artikel 1 - punt 11 quater (nieuw) tot wijziging van artikel 19, lid 1 (Richtlijn 2003/55/EG) 
wordt toegevoegd aan het Commissievoorstel)

Motivering

Met dit amendement wordt de keuze die de lidstaten momenteel hebben tussen gereguleerde of 
onderhandelde toegang voor derden op het vlak van ondersteunende diensten (waaronder 
leidingbuffer) geschrapt.  Zoals het geval is voor balancering en kwaliteitsconversie, vormt de 
levering van dagelijkse flexibiliteit door middel van leidingbuffer enz. een onderdeel van de 
belangrijkste functie van een tsb, en bijgevolg moet dit worden behandeld als een onderdeel 
van het transport (d.w.z. volgens gereguleerde toegang voor derden, indien niet ontheven).

Amendement 298
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Artikel 19, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. Met het oog op de organisatie van de 
toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer, wanneer dit technisch 
en/of economisch noodzakelijk is voor 
een efficiënte toegang tot het systeem 
voor de levering aan afnemers, alsmede 
met het oog op de organisatie van de 
toegang tot ondersteunende diensten, 
kunnen de lidstaten een of beide van de 
in de leden 3 en 4 bedoelde procedures 
kiezen. Bij deze procedure worden 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria gehanteerd. De 
nationale regelgevende instanties houden 
toezicht op de naleving van deze criteria."

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten ervoor zorgen dat de toegang tot de opslag 
gewaarborgd is onder bepaalde transparante bepalingen waarop de nri's toezicht houden.

Amendement 299
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen criteria vast en maken 
die bekend op basis waarvan kan worden 
bepaald of toegang tot opslaginstallaties 
en leidingbuffer technisch en/of 
economisch noodzakelijk is voor een 
efficiënte toegang tot het systeem voor de 
levering aan afnemers. De lidstaten 

Schrappen
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maken publiek bekend, of verplichten de 
beheerders van opslag- en 
transmissiesystemen om dit te doen, welke 
opslaginstallaties, of welke onderdelen 
daarvan, en welke leidingbuffer wordt 
aangeboden overeenkomstig de 
verschillende procedures van lid 3 en 4.

Or. en

Motivering

De beslissing over het al dan niet technisch en/of economisch noodzakelijk zijn van de 
toegang tot opslag om te voorzien in efficiënte toegang tot het systeem voor de levering aan 
de afnemers, dient in elk afzonderlijk geval te worden genomen. Bijgevolg is een algemene 
scheiding van de volledige capaciteit volgens het al dan niet nodig zijn van de levering aan de 
afnemers vanuit technisch oogpunt moeilijk, zo niet onmogelijk. Het feit dat deze kwestie door 
alle betrokken marktdeelnemers op het forum van Madrid werd besproken zonder tot een 
overeenkomst te komen, wijst eveneens op de moeilijkheid van deze taak. 

Amendement 300
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen criteria vast en maken 
die bekend op basis waarvan kan worden 
bepaald of toegang tot opslaginstallaties en
leidingbuffer technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte toegang 
tot het systeem voor de levering aan 
afnemers. De lidstaten maken publiek 
bekend, of verplichten de beheerders van 
opslag- en transmissiesystemen om dit te 
doen, welke opslaginstallaties, of welke 
onderdelen daarvan, en welke 
leidingbuffer wordt aangeboden 
overeenkomstig de verschillende 
procedures van lid 3 en 4.

De lidstaten stellen criteria vast en maken 
die bekend op basis waarvan kan worden 
bepaald of toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte toegang 
tot het systeem voor de levering aan 
afnemers.
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Or. en

Amendement 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen criteria vast en maken 
die bekend op basis waarvan kan worden 
bepaald of toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte toegang 
tot het systeem voor de levering aan 
afnemers. De lidstaten maken publiek 
bekend, of verplichten de beheerders van 
opslag- en transmissiesystemen om dit te 
doen, welke opslaginstallaties, of welke 
onderdelen daarvan, en welke leidingbuffer 
wordt aangeboden overeenkomstig de 
verschillende procedures van lid 3 en 4.

De nationale regelgevende instanties
stellen criteria vast en maken die bekend 
op basis waarvan kan worden bepaald of 
toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte toegang 
tot het systeem voor de levering aan 
afnemers. De lidstaten maken publiek 
bekend, of verplichten de beheerders van 
opslag- en transmissiesystemen om dit te 
doen, welke opslaginstallaties, of welke 
onderdelen daarvan, en welke leidingbuffer 
wordt aangeboden.

Or. en

Motivering

Aangezien gasopslag in handen blijft van enkele actoren, leidt toegang via onderhandelingen 
niet tot concurrerende toegang tot opslag. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan 
gereguleerde toegang. Het is de taak van de nationale regelgevende autoriteiten om criteria 
vast te leggen en bekend te maken.

Amendement 302
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen criteria vast en maken 
die bekend op basis waarvan kan worden 
bepaald of toegang tot opslaginstallaties en
leidingbuffer technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte toegang 
tot het systeem voor de levering aan 
afnemers. De lidstaten maken publiek 
bekend, of verplichten de beheerders van 
opslag- en transmissiesystemen om dit te 
doen, welke opslaginstallaties, of welke 
onderdelen daarvan, en welke 
leidingbuffer wordt aangeboden 
overeenkomstig de verschillende 
procedures van lid 3 en 4.

De nationale regelgevende instanties
stellen criteria vast en maken die bekend 
op basis waarvan kan worden bepaald of 
toegang tot opslaginstallaties technisch 
en/of economisch noodzakelijk is voor een 
efficiënte toegang tot het systeem voor de 
levering aan afnemers. De nationale 
regelgevende instanties maken publiek 
bekend, of verplichten de beheerders van 
opslagsystemen om dit te doen, welke 
opslaginstallaties, of welke onderdelen 
daarvan, worden aangeboden 
overeenkomstig de verschillende 
procedures van lid 3 en 4.

Or. en

(Artikel 1 - punt 12 van het Commissievoorstel wordt aldus gewijzigd)

Motivering

De keuze tussen gereguleerde of onderhandelde toegang voor derden blijft berusten bij de 
lidstaat, maar het is de nationale regelgevende instantie die toezicht moet houden op de 
gedetailleerde bepalingen, waaronder de ontwikkeling en bekendmaking van criteria voor 
ontheffingen en het zorgen voor de nodige transparantie, binnen een Europees 
regelgevingkader dat is vastgelegd door het Agentschap.

Amendement 303
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In artikel 19 wordt lid 3 
geschrapt.

Or. en
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Amendement 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In artikel 19 wordt lid 3 
geschrapt.

Or. en

(Schrapping van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG)

Amendement 305
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Artikel 19, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
"3. Bij toegang via onderhandelingen 
nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aardgasbedrijven en in aanmerking 
komende afnemers binnen en buiten het 
door het stelsel van systemen bestreken 
grondgebied kunnen onderhandelen 
over toegang tot opslaginstallaties [...], 
wanneer dit technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte 
toegang tot het systeem [...]. De partijen 
zijn verplicht te goeder trouw over 
toegang tot opslag [...] te onderhandelen.
Over contracten voor toegang tot opslag
[...] wordt met de betrokken 
opslagsysteembeheerder [...] 
onderhandeld. De lidstaten schrijven de 
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opslagsysteembeheerders [...] voor dat 
zij hun belangrijkste commerciële 
voorwaarden voor het gebruik van 
opslag [...] binnen zes maanden na de 
implementatie van deze richtlijn en 
vervolgens elk jaar publiceren. Bij de 
vaststelling van deze voorwaarden wordt 
rekening gehouden met de opinies van de 
systeemgebruikers, die individueel of 
gezamenlijk wijzigingen hiervan mogen 
voorstellen."

Or. en

(Artikel 1 - punt 12 quater (nieuw) tot wijziging van artikel 19, lid 3 (Richtlijn 2003/55/EG) 
wordt toegevoegd aan het Commissievoorstel)

Motivering

Met dit amendement kunnen de lidstaten niet langer kiezen voor onderhandelde toegang voor 
derden op het vlak van ondersteunende diensten (waaronder leidingbuffer). Zoals het geval is 
voor balancering en kwaliteitsconversie, vormt de levering van dagelijkse flexibiliteit door 
middel van leidingbuffer enz. een onderdeel van de belangrijkste functie van een tsb, en 
bijgevolg moet dit worden behandeld als een onderdeel van het transport (d.w.z. op basis van 
gereguleerde toegang voor derden, indien niet ontheven).

Amendement 306
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Artikel 19, lid 4, komt als volgt te 
luiden:
"4. Bij gereguleerde toegang nemen de 
lidstaten de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat aardgasbedrijven 
en in aanmerking komende afnemers 
binnen en buiten het door het stelsel van 
systemen bestreken grondgebied een 
recht van toegang tot opslag [...] krijgen 
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op basis van gepubliceerde tarieven 
en/of andere voorwaarden en 
verplichtingen voor het gebruik van die 
opslag [...], wanneer dit technisch en/of 
economisch noodzakelijk is voor een 
efficiënte toegang tot het systeem [...]. Bij 
de vaststelling van deze tarieven en 
andere voorwaarden en verplichtingen 
wordt rekening gehouden met de opinies 
van de systeemgebruikers, die individueel 
of gezamenlijk wijzigingen hiervan mogen 
voorstellen. Dit recht van toegang voor in 
aanmerking komende afnemers kan 
worden verleend door hen in staat te 
stellen leveringscontracten te sluiten met 
andere concurrerende aardgasbedrijven 
dan de eigenaar en/of beheerder van het 
systeem of een verwant bedrijf."

Or. en

(Artikel 1 - punt 12 ter (nieuw) tot wijziging van artikel 19, lid 4 (Richtlijn 2003/55/EG) wordt 
toegevoegd aan het Commissievoorstel)

Motivering

Met dit amendement kunnen de lidstaten niet langer kiezen voor onderhandelde toegang voor 
derden op het vlak van ondersteunende diensten (waaronder leidingbuffer). Zoals het geval is 
voor balancering en kwaliteitsconversie, vormt de levering van dagelijkse flexibiliteit door 
middel van leidingbuffer enz. een onderdeel van de belangrijkste functie van een tsb, en 
bijgevolg moet dit worden behandeld als een onderdeel van het transport (d.w.z. op basis van 
gereguleerde toegang voor derden, indien niet ontheven).

Amendement 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Artikel 19, lid 4, komt als volgt te 
luiden:
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"4. Bij gereguleerde toegang nemen de 
nationale regelgevende instanties de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aardgasbedrijven en in aanmerking 
komende afnemers binnen en buiten het 
door het stelsel van systemen bestreken 
grondgebied een recht van toegang tot 
opslaginstallaties, leidingbuffer en 
andere ondersteunende diensten krijgen 
op basis van gepubliceerde tarieven 
en/of andere voorwaarden en 
verplichtingen voor het gebruik van die 
opslaginstallaties en leidingbuffer, 
wanneer dit technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte 
toegang tot het systeem, alsmede met het 
oog op de organisatie van de toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Dit 
recht van toegang voor in aanmerking 
komende afnemers kan worden verleend 
door hen in staat te stellen 
leveringscontracten te sluiten met 
andere concurrerende aardgasbedrijven 
dan de eigenaar en/of beheerder van het 
systeem of een verwant bedrijf."

Or. en

(Schrapping van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Aangezien gasopslag in handen blijft van enkele actoren, leidt toegang via onderhandelingen 
niet tot concurrerende toegang tot opslag. Daarom moet gereguleerde toegang de enige optie 
zijn. In deze context is het de taak van de nationale regelgevende instanties om de nodige 
maatregelen te treffen.

Amendement 308
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Artikel 19, lid 4, komt als volgt te 
luiden:
"4. Met betrekking tot gereguleerde 
toegang nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aardgasbedrijven en in aanmerking 
komende afnemers binnen en buiten het 
door het stelsel van systemen bestreken 
grondgebied een recht van toegang tot 
opslaginstallaties, leidingbuffer en 
andere ondersteunende diensten krijgen 
op basis van gepubliceerde tarieven 
en/of andere voorwaarden en 
verplichtingen voor het gebruik van die 
opslaginstallaties en leidingbuffer, 
wanneer dit technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte 
toegang tot het systeem, alsmede met het 
oog op de organisatie van de toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Dit 
recht van toegang voor in aanmerking 
komende afnemers kan worden verleend 
door hen in staat te stellen 
leveringscontracten te sluiten met 
andere concurrerende aardgasbedrijven 
dan de eigenaar en/of beheerder van het 
systeem of een verwant bedrijf."

Or. en

(Wijziging van de frasering van artikel 19, lid 4, van Richtlijn 2003/55/EG)

Amendement 309
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
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dat wil zeggen interconnectoren tussen 
lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een beperkte 
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 
5 en 6, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

dat wil zeggen interconnectoren tussen 
lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een beperkte 
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 24 quater, leden 4, 5 en 6, mits 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Motivering

Ontheffingen zijn meestal van toepassing op belangrijke en kritische infrastructuur 
(interconnectoren, LNG-installaties, opslaginstallaties), terwijl voor deze juist de meest 
neutrale exploitatie en het meest neutrale bestuur is vereist. Tarieven hebben een 
onmiddellijke invloed op de economische levensvatbaarheid van een investering, maar dit is 
niet het geval voor andere ontheffingen. Indien de infrastructuur voldoende en op een stabiele 
manier wordt gebruikt, is de TPA-ontheffing niet relevant.

Amendement 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
dat wil zeggen interconnectoren tussen 
lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een beperkte
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 5 
en 6, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
zoals interconnectoren tussen lidstaten, 
LNG- en opslaginstallaties, kunnen op 
verzoek voor een vastgelegde periode 
worden ontheven van het bepaalde in 
artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 5 
en 6, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

Or. en

Motivering

Het gebruik van "dat wil zeggen" wijst op een limitatieve lijst, hoewel dit niet de bedoeling 
lijkt te zijn en dit in de praktijk ook niet het geval is. De periode waarbinnen een ontheffing 
geldt, moet vastliggen en bekend zijn op het moment dat de investeringsbeslissing wordt 
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genomen.

Amendement 311
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
dat wil zeggen interconnectoren tussen 
lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een beperkte
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 5 
en 6, mits aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
dat wil zeggen interconnectoren tussen 
lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een vastgelegde
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 5 
en 6, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

Or. en

Motivering

De periode waarbinnen een ontheffing geldt, moet vastliggen en bekend zijn op het moment 
dat de investeringsbeslissing wordt genomen. Elke bevoegdheid die de regelgevende 
instanties verwerven om de voorwaarden te wijzigen die van toepassing zijn op het moment 
van de definitieve investeringsbeslissing voor het nieuwe project, moet onderworpen zijn aan 
een duidelijke en robuuste beroepsprocedure. Goedkeuringen voor planning moeten niet 
vervallen of automatisch worden veranderd.

Amendement 312
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
dat wil zeggen interconnectoren tussen 

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
dat wil zeggen interconnectoren tussen 
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lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een beperkte
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 5 
en 6, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een vastgelegde
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 5 
en 6, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

Or. en

Motivering

De periode waarbinnen een ontheffing geldt, moet vastliggen en bekend zijn op het moment 
dat de investeringsbeslissing wordt genomen.

Amendement 313
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de investering versterkt de mededinging 
bij de levering van gas en versterkt de 
leverings- en voorzieningszekerheid;

(a) de investering versterkt de mededinging 
bij de levering van gas en versterkt de 
leverings- en voorzieningszekerheid, door 
de diversifiëring van de gasvoorziening;

Or. ro

Motivering

De continuïteit van de energievoorziening (met name voor gas) is hoger wanneer de 
gasvoorziening gediversifieerd is.
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Amendement 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de infrastructuur is eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon die op zijn 
minst qua rechtsvorm gescheiden is van de 
systeembeheerders in wier systemen die 
infrastructuur wordt gebouwd;

(c) de infrastructuur is eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon die gescheiden 
is van de systeembeheerders in wier 
systemen die infrastructuur wordt 
gebouwd;

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor consistentie met de volledige ontvlechting van de eigendom, moet het 
aangeduide deel van dit punt worden geschrapt.

Amendement 315
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(c bis) de infrastructuur moet worden 
geëxploiteerd door een rechtspersoon die 
onafhankelijk is van de 
systeembeheerders in wier systemen die 
infrastructuur wordt gebouwd;"

Or. en

Motivering

Ontheffingen zijn meestal van toepassing op belangrijke en kritische infrastructuur 
(interconnectoren, LNG-installaties, opslaginstallaties), terwijl voor deze juist de meest 
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neutrale exploitatie en het meest neutrale bestuur is vereist. Tarieven hebben een 
onmiddellijke invloed op de economische levensvatbaarheid van een investering, maar dit is 
niet het geval voor andere ontheffingen. Indien de infrastructuur voldoende en op een stabiele 
manier wordt gebruikt, is de TPA-ontheffing niet relevant.

Amendement 316
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de ontheffing gaat niet ten koste van 
de mededinging of de efficiënte werking 
van de interne gasmarkt, en is niet 
nadelig voor de efficiënte werking van het 
gereguleerde systeem waaraan die
infrastructuur is gekoppeld.

(e) de noodzakelijke capaciteit voor 
toegang voor derden is gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Ontheffingen zijn meestal van toepassing op belangrijke en kritische infrastructuur 
(interconnectoren, LNG-installaties, opslaginstallaties), terwijl voor deze juist de meest 
neutrale exploitatie en het meest neutrale bestuur is vereist. Tarieven hebben een 
onmiddellijke invloed op de economische levensvatbaarheid van een investering, maar dit is 
niet het geval voor andere ontheffingen. Indien de infrastructuur voldoende en op een stabiele 
manier wordt gebruikt, is de TPA-ontheffing niet relevant.

Amendement 317
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(e bis) Het project is van Europees 



PE404.544v01-00 36/114 AM\715225NL.doc

NL

belang en er wordt ten minste één 
nationale grens binnen de EU 
overschreden."

Or. de

Motivering

Bij projecten van Europees belang moet ten minste de grens tussen twee lidstaten worden 
overschreden.

Amendement 318
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(e bis) Het project is van Europees 
belang en er wordt ten minste één 
nationale grens binnen de EU 
overschreden." 

Or. de

Motivering

De huidige regelgeving bevat een aantal instrumenten die bedoeld zijn om investeringen te 
vergemakkelijken (zoals artikel 22 van Richtlijn 2003/55/EG). Verordening nr. 1775/2005 en 
Richtlijn 2003/55/EG moeten echter worden gewijzigd om de regelgevers toe te laten te 
zorgen voor de gepaste stimulansen om te investeren in nieuwe infrastructuur en om hen toe 
te laten ervoor te zorgen dat de netwerkbeheerders kunnen blijven voldoen aan de vraag van 
de markt om infrastructuur.
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Amendement 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(e bis) de investering is niet nodig om te 
zorgen voor de naleving van een 
verplichting van een gereguleerde entiteit 
voor het transport van gas doorheen een 
transmissiesysteem." 

Or. en

Motivering

Indien niet is voldaan aan deze voorwaarde (bijvoorbeeld doordat de voorgestelde 
transmissiecapaciteit nodig was om de continuïteit van de levering aan de afnemers te 
verzekeren), moeten een of meer gereguleerde tsb's verantwoordelijk zijn voor de investering, 
die moet gebeuren volgens het normale regelgevingsregime (d.w.z. zonder een TPA-
ontheffing). Dit criterium moet worden toegevoegd voor alle nieuwe investeringen voor 
interconnectie (d.w.z. zowel voor nieuwe pijpleidingen als voor uitbreidingen van bestaande 
pijpleidingen.

Amendement 320
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bepaalde in lid 1 is ook van 
toepassing op een aanzienlijke 
capaciteitsverhoging van bestaande 
infrastructuur en op wijzigingen van die 
infrastructuur die het mogelijk maken 
nieuwe bronnen voor de levering van gas
te ontwikkelen.

2. Het bepaalde in lid 1 is ook van 
toepassing op elke aanzienlijke 
capaciteitsverhoging van bestaande 
infrastructuur en op wijzigingen van die 
infrastructuur die het mogelijk maken te 
zorgen voor verhoogde en bijkomende 
hoeveelheden.
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Or. de

Motivering

Het moet worden verduidelijkt dat niet enkel nieuwe bronnen voor de levering van gas, maar 
eveneens leveringscontracten (zelfs voor gas van dezelfde bron of hetzelfde land), in 
overeenstemming moeten zijn met de Europese regelgeving inzake gas. Ze zijn absoluut 
noodzakelijk voor de continuïteit van de gasvoorziening.

Amendement 321
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bepaalde in lid 1 is ook van 
toepassing op een aanzienlijke 
capaciteitsverhoging van bestaande 
infrastructuur en op wijzigingen van die 
infrastructuur die het mogelijk maken 
nieuwe bronnen voor de levering van gas te 
ontwikkelen.

2. Het bepaalde in lid 1 is ook van 
toepassing op een aanzienlijke 
capaciteitsverhoging van bestaande 
infrastructuur en op wijzigingen van die 
infrastructuur die het mogelijk maken 
bijkomende hoeveelheden gas uit 
bestaande bronnen vrij te maken of 
nieuwe bronnen voor de levering van gas te 
ontwikkelen.

Or. en

Amendement 322
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in hoofdstuk VI bis bedoelde 
regelgevende instantie kan per geval een 
besluit nemen over de in de leden 1 en 2 

3. De in hoofdstuk VI bis bedoelde 
regelgevende instantie kan per geval een 
besluit nemen over de in de leden 1 en 2 
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bedoelde ontheffingen. Wanneer de 
infrastructuur in kwestie gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat 
voert het Agentschap de taken uit 
waarmee de regelgevende instantie bij dit 
artikel is belast.

bedoelde ontheffingen. Wanneer de 
infrastructuur in kwestie gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat,
dient het ontheffingsbesluit na onderling 
overleg door de regelgevende instanties of 
andere relevante organen van de 
betrokken lidstaten te worden genomen en 
door de Commissie te worden 
goedgekeurd, overeenkomstig de 
procedure van leden 4 en 5.

Or. en

Motivering

Een ontheffingsaanvraag moet allereerst worden behandeld door de regelgevende instanties 
of andere relevante organen van de betrokken lidstaten om de bouw van grote nieuwe 
gasinfrastructuurprojecten en interconnectoren te vergemakkelijken en te stroomlijnen, en 
moet dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie, die als hoedster van de 
Verdragen de beste garantie biedt dat de Europese belangen worden geëerbiedigd.

Amendement 323
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in hoofdstuk VI bis bedoelde 
regelgevende instantie kan per geval een 
besluit nemen over de in de leden 1 en 2 
bedoelde ontheffingen. Wanneer de 
infrastructuur in kwestie gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat 
voert het Agentschap de taken uit waarmee 
de regelgevende instantie bij dit artikel is 
belast. 

3. De in hoofdstuk VI bis bedoelde 
regelgevende instantie kan per geval een 
besluit nemen over de in de leden 1 en 2 
bedoelde ontheffingen. Wanneer de 
infrastructuur in kwestie gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat 
voert het Agentschap de taken uit waarmee 
de regelgevende instantie bij dit artikel is 
belast. Het besluit van het Agentschap 
wordt genomen na voorafgaande 
raadpleging van de relevante 
regelgevende instanties en van de 
aanvrager.
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Or. de

Motivering

De regelgevende instanties en gasbedrijven moeten beide worden geraadpleegd door het 
Agentschap vooraleer een besluit wordt genomen. Het resultaat van een "open season"-
procedure moet de basis vormen voor de toewijzing van capaciteit aan derden die hebben 
verklaard dat ze zeer geïnteresseerd zijn in de krachtens de procedure aangeboden capaciteit. 
Tot dusver wordt dergelijke ernstige interesse nog niet verwacht, wat het voor de 
investeerders lastig maakt om betrouwbare plannen te maken.

Amendement 324
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een ontheffing kan gelden voor het geheel 
of voor gedeelten van de capaciteit van de 
nieuwe infrastructuur, of van de bestaande 
infrastructuur met aanzienlijk verhoogde 
capaciteit.

Een ontheffing kan gelden voor het geheel 
of enkel voor bepaalde specifieke delen
van de capaciteit van de nieuwe 
infrastructuur, of van de bestaande 
infrastructuur met aanzienlijk verhoogde 
capaciteit.

Or. de

Motivering

De regelgevende instanties en gasbedrijven moeten beide worden geraadpleegd door het 
Agentschap vooraleer een besluit wordt genomen. Het resultaat van een "open season"-
procedure moet de basis vormen voor de toewijzing van capaciteit aan derden die hebben 
verklaard dat ze zeer geïnteresseerd zijn in de krachtens de procedure aangeboden capaciteit. 
Tot dusver wordt dergelijke ernstige interesse nog niet verwacht, wat het voor de 
investeerders lastig maakt om betrouwbare plannen te maken.
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Amendement 325
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 
de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de aan te leggen extra 
capaciteit of de wijziging van de bestaande 
capaciteit, de looptijd van het project en de 
nationale omstandigheden.

Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 
de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de duur van contracten, de 
aan te leggen extra capaciteit of de 
wijziging van de bestaande capaciteit, de 
looptijd van het project en de nationale 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde herziening van artikel 22 wordt de complexiteit van de nieuwe 
aardgasbedrijven verhoogd, waardoor potentiële investeerders kunnen worden afgeschrikt. 
Een hoog aantal voorgeschreven regels vooraf is niet in lijn met het verlenen van een 
ontheffing voor gereguleerde toegang.

Amendement 326
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 

Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 
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de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de aan te leggen extra 
capaciteit of de wijziging van de bestaande 
capaciteit, de looptijd van het project en de 
nationale omstandigheden.

de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de duur van contracten, de 
aan te leggen extra capaciteit of de 
wijziging van de bestaande capaciteit, de 
looptijd van het project en de nationale 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde herziening van artikel 22 wordt de complexiteit van de nieuwe 
aardgasbedrijven verhoogd, waardoor potentiële investeerders kunnen worden afgeschrikt. 
Regulerend ingrijpen moet tot een minimum worden beperkt wanneer projecten de 
concurrentie bevorderen en er adequate "use it or sell it"-regels aanwezig zijn. Elke 
bevoegdheid die de regelgevende instanties verwerven om de voorwaarden te wijzigen die van 
toepassing zijn op het moment van de definitieve investeringsbeslissing voor het nieuwe 
project, moet onderworpen zijn aan een duidelijke en robuuste beroepsprocedure.

Amendement 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 
de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de aan te leggen extra 
capaciteit of de wijziging van de bestaande 
capaciteit, de looptijd van het project en de 
nationale omstandigheden.

Bij de besluitvorming over de ontheffing 
wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing en 
de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij de vaststelling van deze 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de duur van contracten, de 
aan te leggen extra capaciteit of de 
wijziging van de bestaande capaciteit, de 
looptijd van het project en de nationale 
omstandigheden.

Or. en
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Motivering

Met de voorgestelde herziening van artikel 22 wordt de complexiteit van de nieuwe 
aardgasbedrijven verhoogd, waardoor potentiële investeerders kunnen worden afgeschrikt.

Amendement 328
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
omvatten de eis dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor 
eigen gebruik, plaatsvindt. De 
regelgevende instantie eist dat de 
voorschriften voor het congestiebeheer de 
verplichting omvatten om ongebruikte 
capaciteit op de markt aan te bieden, en 
eist dat gebruikers van de installatie het 
recht krijgen de door hen ingekochte 
capaciteit te verhandelen op de secundaire 
markt. Bij haar beoordeling van de in 
lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel 
bedoelde criteria houdt de regelgevende 
instantie rekening met de resultaten van 
de capaciteitstoewijzingsprocedure.

Wanneer een ontheffing wordt verleend, 
mag de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de beginselen voor het beheer 
en de toewijzing van capaciteit, voor zover 
dergelijk besluit geen beletsel vormt voor 
de uitvoering van langetermijncontracten.

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde herziening van artikel 22 wordt de complexiteit van de nieuwe 
aardgasbedrijven verhoogd, waardoor potentiële investeerders kunnen worden afgeschrikt. 
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Een hoog aantal voorgeschreven regels vooraf is niet in lijn met het verlenen van een 
ontheffing voor gereguleerde toegang.

Amendement 329
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
omvatten de eis dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor 
eigen gebruik, plaatsvindt. De 
regelgevende instantie eist dat de 
voorschriften voor het congestiebeheer de 
verplichting omvatten om ongebruikte 
capaciteit op de markt aan te bieden, en 
eist dat gebruikers van de installatie het 
recht krijgen de door hen ingekochte 
capaciteit te verhandelen op de secundaire 
markt. Bij haar beoordeling van de in 
lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel 
bedoelde criteria houdt de regelgevende 
instantie rekening met de resultaten van 
de capaciteitstoewijzingsprocedure.

Wanneer een ontheffing wordt verleend, 
mag de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de beginselen voor het beheer 
en de toewijzing van capaciteit, voor zover 
dergelijk besluit geen beletsel vormt voor 
de uitvoering van langetermijncontracten.

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde herziening van artikel 22 wordt de complexiteit van de nieuwe 
aardgasbedrijven verhoogd, waardoor potentiële investeerders kunnen worden afgeschrikt. 
Regulerend ingrijpen moet tot een minimum worden beperkt wanneer projecten de 
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concurrentie bevorderen en er adequate "use it or sell it"-regels aanwezig zijn. Elke 
bevoegdheid die de regelgevende instanties verwerven om de voorwaarden te wijzigen die van 
toepassing zijn op het moment van de definitieve investeringsbeslissing voor het nieuwe 
project, moet onderworpen zijn aan een duidelijke en robuuste beroepsprocedure.

Amendement 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
omvatten de eis dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor 
eigen gebruik, plaatsvindt. De 
regelgevende instantie eist dat de 
voorschriften voor het congestiebeheer de 
verplichting omvatten om ongebruikte 
capaciteit op de markt aan te bieden, en 
eist dat gebruikers van de installatie het 
recht krijgen de door hen ingekochte 
capaciteit te verhandelen op de secundaire 
markt. Bij haar beoordeling van de in 
lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel 
bedoelde criteria houdt de regelgevende 
instantie rekening met de resultaten van 
de capaciteitstoewijzingsprocedure.

Wanneer een ontheffing wordt verleend, 
mag de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de beginselen voor het beheer 
en de toewijzing van capaciteit, voor zover 
dergelijk besluit geen beletsel vormt voor 
de uitvoering van langetermijncontracten.

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde herziening van artikel 22 wordt de complexiteit van de nieuwe 
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aardgasbedrijven verhoogd, waardoor potentiële investeerders kunnen worden afgeschrikt. 
Een hoog aantal voorgeschreven regels vooraf is niet in lijn met het verlenen van een 
ontheffing voor gereguleerde toegang.

Amendement 331
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit.

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit, die indien nodig 
mogen worden gewijzigd tijdens de 
periode waarbinnen de infrastructuur 
ontheven is van de voornoemde 
bepalingen, met als doel wijzigingen aan 
te brengen aan de economische behoeften 
en de behoeften die relevant zijn voor de 
markt. 
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De voorschriften omvatten de eis dat alle 
potentiële gebruikers van de infrastructuur 
worden verzocht hun belangstelling voor 
het inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen 
gebruik, plaatsvindt. De regelgevende 
instantie eist dat de voorschriften voor het 
congestiebeheer de verplichting omvatten 
om ongebruikte capaciteit op de markt aan 
te bieden, en eist dat gebruikers van de 
installatie het recht krijgen de door hen 
ingekochte capaciteit te verhandelen op de 
secundaire markt. Bij haar beoordeling van 
de in lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel 
bedoelde criteria houdt de regelgevende 
instantie rekening met de resultaten van de 
capaciteitstoewijzingsprocedure.

De voorschriften omvatten de eis dat alle 
potentiële gebruikers van de infrastructuur 
worden verzocht hun belangstelling voor 
het inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen 
gebruik, plaatsvindt. De regelgevende 
instantie eist dat de voorschriften voor het 
congestiebeheer de verplichting omvatten 
om ongebruikte capaciteit op de markt aan 
te bieden, en eist dat gebruikers van de 
installatie het recht krijgen de door hen 
ingekochte capaciteit te verhandelen op de 
secundaire markt. Bij haar beoordeling van 
de in lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel 
bedoelde criteria houdt de regelgevende 
instantie rekening met de resultaten van de 
capaciteitstoewijzingsprocedure, indien 
derden uitdrukking hebben gegeven van 
hun vaste verbondenheid.

Or. de

Motivering

De regelgevende instanties en gasbedrijven moeten beide worden geraadpleegd door het 
Agentschap vooraleer een besluit wordt genomen. Het resultaat van een "open season"-
procedure moet de basis vormen voor de toewijzing van capaciteit aan derden die hebben 
verklaard dat ze zeer geïnteresseerd zijn in de krachtens de procedure aangeboden capaciteit. 
Tot dusver wordt dergelijke ernstige interesse nog niet verwacht, wat het voor de 
investeerders lastig maakt om betrouwbare plannen te maken.

Amendement 332
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 4



PE404.544v01-00 48/114 AM\715225NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
omvatten de eis dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen 
gebruik, plaatsvindt. De regelgevende 
instantie eist dat de voorschriften voor het 
congestiebeheer de verplichting omvatten 
om ongebruikte capaciteit op de markt aan 
te bieden, en eist dat gebruikers van de 
installatie het recht krijgen de door hen 
ingekochte capaciteit te verhandelen op de 
secundaire markt. Bij haar beoordeling van 
de in lid 1, onder a), b) en c), van dit 
artikel bedoelde criteria houdt de 
regelgevende instantie rekening met de 
resultaten van de 
capaciteitstoewijzingsprocedure.

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
omvatten de eis dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen 
gebruik, plaatsvindt. Door de 
toewijzingsprocedure wordt het relatieve 
gewicht van de dominante leverancier niet 
verhoogd, tenzij de totale vraag naar 
capaciteit van derden op een redelijke 
manier wordt gedekt. De regulerende 
instantie neemt hierover een besluit. De 
regelgevende instantie eist dat de 
voorschriften voor het congestiebeheer de 
verplichting omvatten om ongebruikte 
capaciteit op de markt aan te bieden, en eist 
dat gebruikers van de installatie het recht 
krijgen de door hen ingekochte capaciteit 
te verhandelen op de secundaire markt. Bij 
haar beoordeling van de in lid 1, onder a), 
b) en c), bedoelde criteria houdt de 
regelgevende instantie rekening met de 
resultaten van de 
capaciteitstoewijzingsprocedure.

Or. en

Motivering

Ontheffingen moeten ervoor zorgen dat alle marktdeelnemers in redelijke mate tevreden 
worden gesteld, en moeten de instandhouding van dominante posities vermijden.
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Amendement 333
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
omvatten de eis dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen 
gebruik, plaatsvindt. De regelgevende 
instantie eist dat de voorschriften voor het 
congestiebeheer de verplichting omvatten 
om ongebruikte capaciteit op de markt aan 
te bieden, en eist dat gebruikers van de 
installatie het recht krijgen de door hen 
ingekochte capaciteit te verhandelen op de 
secundaire markt. Bij haar beoordeling van 
de in lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel 
bedoelde criteria houdt de regelgevende 
instantie rekening met de resultaten van de 
capaciteitstoewijzingsprocedure.

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
mag de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
kunnen de eis omvatten dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor eigen 
gebruik, plaatsvindt. De regelgevende 
instantie kan eisen dat de voorschriften 
voor het congestiebeheer de verplichting 
omvatten om ongebruikte capaciteit op de 
markt aan te bieden, en kan eisen dat 
gebruikers van de installatie het recht 
krijgen de door hen ingekochte capaciteit 
te verhandelen op de secundaire markt. Bij 
haar beoordeling van de in lid 1, onder a), 
b) en c), bedoelde criteria kan de 
regelgevende instantie rekening houden 
met de resultaten van de 
capaciteitstoewijzingsprocedure.

Or. en

Motivering

"Open season"-procedures (of vergelijkbare procedures) zijn een belangrijk middel om de 
marktbehoeften te beoordelen in termen van de grootte van projecten en de daarmee 
samenhangende toewijzing van capaciteit, maar ze kunnen kosten met zich meebrengen die de 
uitvoerbaarheid van bepaalde projecten in het gedrang kunnen brengen. Indien de nri van 
oordeel is dat een "open season"-procedure de uitvoerbaarheid van een project zou 
ondermijnen, kan ze besluiten dat de projectsponsor geen "open season"-procedure dient uit 
te voeren.
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Amendement 334
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regelgevende instantie zendt de 
Commissie onverwijld na ontvangst een 
afschrift toe van ieder verzoek om 
ontheffing. Het ontheffingsbesluit wordt 
door de bevoegde instantie onverwijld ter 
kennis van de Commissie gebracht, samen 
met alle relevante informatie over het 
besluit. Deze informatie kan in 
samengevoegde vorm aan de Commissie 
worden voorgelegd om haar in staat te 
stellen een gefundeerd besluit te nemen. 
Deze informatie omvat in het bijzonder:

4. De regelgevende instantie zendt de 
Commissie onverwijld na ontvangst een 
afschrift toe van ieder verzoek om 
ontheffing. Het ontheffingsbesluit wordt 
door de bevoegde instantie onverwijld ter 
kennis van de Commissie gebracht, samen 
met alle relevante informatie over het 
besluit. Deze informatie kan in 
samengevoegde vorm aan de Commissie 
worden voorgelegd om haar in staat te 
stellen een gefundeerd besluit te nemen, 
dat ingeval van besluiten van het 
Agentschap overeenkomstig lid 3 enkel de 
impact op de communautaire 
mededingingsregels kan beoordelen. Deze 
informatie omvat in het bijzonder:

Or. en

Motivering

De Raad van Europese energietoezichthouders (CEER) is verheugd over het voorstel om 
ACER de bevoegdheid te geven te besluiten over ontheffingen, maar deze besluiten moeten 
niet onderworpen zijn aan herziening door de Commissie, behalve met betrekking tot het in 
overeenstemming zijn met de mededingingsregels. ACER moet geval per geval onafhankelijk 
besluiten kunnen nemen over de waarde van ontheffingen, zonder toezicht van de Commissie.

Amendement 335
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gedetailleerde redenen op grond 
waarvan de regelgevende instantie of de 
lidstaat de ontheffing heeft verleend, met 
inbegrip van de financiële informatie ter 
staving van de noodzaak van een 
ontheffing;

(a) de gedetailleerde redenen op grond 
waarvan de regelgevende instantie of de 
lidstaat de ontheffing heeft verleend of 
geweigerd, samen met de verwijzing naar 
het specifieke artikel waarop dit besluit is 
gebaseerd, met inbegrip van de financiële 
informatie ter staving van de noodzaak van 
een ontheffing;

Or. en

Motivering

Een nationale regelgevende instantie moet verplicht worden de redenen voor de weigering 
van een ontheffing te verklaren, niet enkel voor het verlenen ervan.  Het toevoegen van 
verklaringen in verband met specifieke artikelen en niet enkel met ontheffingen in het 
algemeen maakt de uitleg van de nri duidelijker.

Amendement 336
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gedetailleerde redenen op grond 
waarvan de regelgevende instantie of de 
lidstaat de ontheffing heeft verleend, met 
inbegrip van de financiële informatie ter 
staving van de noodzaak van een 
ontheffing;

(a) de gedetailleerde redenen en de 
specifieke artikelen op grond waarvan de 
regelgevende instantie of de lidstaat de 
ontheffing heeft verleend, met inbegrip van 
de financiële informatie ter staving van de 
noodzaak van een ontheffing;

Or. en

Motivering

De mogelijke redenen voor ontheffingen zijn voor elk artikel volledig verschillend. Enkel de 
ontheffingen die strikt noodzakelijk zijn moeten worden verleend. Bijgevolg moet elke 
ontheffing afzonderlijk worden gerechtvaardigd en moet bijvoorbeeld worden aangegeven 
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door welke mechanismen de ontheffing de concurrentie bevordert en waarom de ontheffing 
noodzakelijk is om de infrastructuur levensvatbaar te maken.

Amendement 337
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de analyse van de gevolgen ten aanzien 
van de mededinging en de efficiënte 
functionering van de interne gasmarkt die 
het verlenen van de ontheffing met zich 
brengt;

(b) de analyse van de gevolgen ten aanzien 
van de mededinging en de efficiënte 
functionering van de interne gasmarkt die 
het verlenen van de ontheffing met zich 
brengt, en in het bijzonder de redenen en 
de specifieke artikelen op basis waarvan 
de ontheffing de mededinging vergroot;

Or. en

Motivering

De mogelijke redenen voor ontheffingen zijn voor elk artikel volledig verschillend. Enkel de 
ontheffingen die strikt noodzakelijk zijn moeten worden verleend. Bijgevolg moet elke 
ontheffing afzonderlijk worden gerechtvaardigd en moet bijvoorbeeld worden aangegeven 
door welke mechanismen de ontheffing de concurrentie bevordert en waarom de ontheffing 
noodzakelijk is om de infrastructuur levensvatbaar te maken.

Amendement 338
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(e bis) de regels die zijn vastgelegd voor 
het beheer van de capaciteit."
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Or. en

Motivering

De toevoeging van letter (e bis) verleent meer duidelijkheid over de taken van de nri's. 

Amendement 339
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(e bis) indien de ontheffing betrekking 
heeft op een interconnector, de 
bijkomende capaciteit die openstaat voor 
toegang van derden, waardoor de vrije 
handel op de Europese interne markt 
wordt bevorderd."

Or. en

Motivering

De capaciteit of dienstverlening die openstaat voor derden is het element van elke nieuwe 
infrastructuur dat de mededinging bevordert. Door de rest wordt slechts één bedrijf 
bevoordeeld.

Amendement 340
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie de 

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie de 
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betrokken regelgevende instantie 
verzoeken het besluit tot verlening van de 
ontheffing te wijzigen of in te trekken. 
Deze termijn vangt aan op de dag 
volgende op die van de ontvangst van de 
aanvullende informatie. De termijn van 
twee maanden kan ook worden verlengd 
wanneer zowel de Commissie als de 
betrokken regelgevende instantie daarmee 
instemt. Wanneer de opgevraagde 
informatie niet binnen de in het verzoek 
om informatie vastgestelde termijn wordt 
verstrekt, wordt de kennisgeving geacht te 
zijn ingetrokken tenzij, alvorens die 
termijn afloopt, de termijn is verlengd met 
de instemming van zowel de Commissie 
als de regelgevende instantie of tenzij de 
regelgevende instantie in een met redenen 
omklede verklaring de Commissie ervan 
op de hoogte heeft gebracht dat zij de 
kennisgeving als volledig beschouwt.

betrokken regelgevende instantie 
verzoeken het besluit tot verlening van de 
ontheffing te wijzigen of in te trekken. 
Wanneer de infrastructuur in kwestie 
gelegen is op het grondgebied van meer 
dan één lidstaat, dient de Commissie het 
besluit van het Agentschap niet te 
onderzoeken.

De regelgevende instantie voldoet binnen 
een termijn van vier weken aan het besluit 
van de Commissie om het 
ontheffingsbesluit te wijzigen of in te 
trekken en stelt de Commissie daarvan in 
kennis.
De Commissie neemt de geheimhouding 
van commercieel gevoelige informatie in 
acht.
De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden. 

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden. 

Or. de

Motivering

Door de oorspronkelijke tekst van de richtlijn wordt het proces voor de toekenning van 
ontheffingen onnodig verlengd en rusten er teveel wettelijke en regelgevingsrisico's op de 
investeerder. De strakke tijdslimiet voor het besluitvormingsproces van de Commissie voor 
het verlenen van een ontheffing is onaanvaardbaar, aangezien de nationale planning- en 
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bouwvoorschriften in de meeste lidstaten zorgen voor vertragingen van soms 10 tot 15 jaar 
tussen het plannen van infrastructuur en de bouw ervan.

Amendement 341
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie de 
betrokken regelgevende instantie 
verzoeken het besluit tot verlening van de 
ontheffing te wijzigen of in te trekken. 
Deze termijn vangt aan op de dag volgende 
op die van de ontvangst van de 
kennisgeving. De termijn van twee 
maanden kan met twee maanden worden 
verlengd indien de Commissie aanvullende 
informatie behoeft. Deze termijn vangt aan 
op de dag volgende op die van de 
ontvangst van de aanvullende informatie. 
De termijn van twee maanden kan ook 
worden verlengd wanneer zowel de 
Commissie als de betrokken regelgevende 
instantie daarmee instemt. Wanneer de 
opgevraagde informatie niet binnen de in 
het verzoek om informatie vastgestelde 
termijn wordt verstrekt, wordt de 
kennisgeving geacht te zijn ingetrokken 
tenzij, alvorens die termijn afloopt, de 
termijn is verlengd met de instemming van 
zowel de Commissie als de regelgevende 
instantie of tenzij de regelgevende instantie 
in een met redenen omklede verklaring de 
Commissie ervan op de hoogte heeft 
gebracht dat zij de kennisgeving als 
volledig beschouwt.

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie de 
betrokken regelgevende instantie 
verzoeken het besluit tot verlening van de 
ontheffing te wijzigen of in te trekken. 
Deze termijn vangt aan op de dag volgende 
op die van de ontvangst van de 
kennisgeving. De termijn van twee 
maanden kan met één maand worden 
verlengd indien de Commissie aanvullende 
informatie behoeft. Deze termijn vangt aan 
op de dag volgende op die van de 
ontvangst van de aanvullende informatie. 
Wanneer de opgevraagde informatie niet 
binnen de in het verzoek om informatie 
vastgestelde termijn wordt verstrekt, wordt 
de kennisgeving geacht te zijn ingetrokken 
tenzij, alvorens die termijn afloopt, de 
termijn is verlengd met de instemming van 
zowel de Commissie als de regelgevende 
instantie of tenzij de regelgevende instantie 
in een met redenen omklede verklaring de 
Commissie ervan op de hoogte heeft 
gebracht dat zij de kennisgeving als 
volledig beschouwt.

Or. en



PE404.544v01-00 56/114 AM\715225NL.doc

NL

Amendement 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie de 
betrokken regelgevende instantie 
verzoeken het besluit tot verlening van de 
ontheffing te wijzigen of in te trekken. 
Deze termijn vangt aan op de dag volgende 
op die van de ontvangst van de 
kennisgeving. De termijn van twee 
maanden kan met twee maanden worden 
verlengd indien de Commissie aanvullende 
informatie behoeft. Deze termijn vangt aan 
op de dag volgende op die van de 
ontvangst van de aanvullende informatie. 
De termijn van twee maanden kan ook 
worden verlengd wanneer zowel de 
Commissie als de betrokken regelgevende 
instantie daarmee instemt. Wanneer de 
opgevraagde informatie niet binnen de in 
het verzoek om informatie vastgestelde 
termijn wordt verstrekt, wordt de 
kennisgeving geacht te zijn ingetrokken 
tenzij, alvorens die termijn afloopt, de 
termijn is verlengd met de instemming van 
zowel de Commissie als de regelgevende 
instantie of tenzij de regelgevende instantie 
in een met redenen omklede verklaring de 
Commissie ervan op de hoogte heeft 
gebracht dat zij de kennisgeving als 
volledig beschouwt.

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie de 
betrokken regelgevende instantie 
verzoeken het besluit tot verlening van de 
ontheffing te wijzigen of in te trekken. 
Deze termijn vangt aan op de dag volgende 
op die van de ontvangst van de 
kennisgeving. De termijn van twee 
maanden kan met twee maanden worden 
verlengd indien de Commissie aanvullende 
informatie behoeft. Deze termijn vangt aan 
op de dag volgende op die van de 
ontvangst van de aanvullende informatie. 
De termijn van twee maanden kan ook 
worden verlengd wanneer zowel de 
Commissie als de betrokken regelgevende 
instantie daarmee instemt. Wanneer de 
opgevraagde informatie niet vóór het 
aflopen van dergelijke verlengde periode
wordt verstrekt, of indien de termijn vóór 
het aflopen ervan niet verder is verlengd 
met de instemming van zowel de 
Commissie als de regelgevende instantie of 
wanneer de regelgevende instantie niet in 
een met redenen omklede verklaring de 
Commissie ervan op de hoogte heeft 
gebracht dat zij de kennisgeving als 
volledig beschouwt, wordt de 
kennisgeving toch als volledig beschouwd.

Or. it

Motivering

Het beginsel dat een besluit over een ontheffing wordt geacht te zijn ingetrokken wanneer de 
nationale autoriteit de Commissie niet de nodige documentatie toestuurt binnen de 
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vastgelegde termijn, is onhoudbaar. Indien dit beginsel wordt behouden, wordt het 
toekenningsproces onzekerder, aangezien de documentatie moet worden verzonden door een 
derde waarop de aanvrager van de ontheffing geen vat heeft.

Amendement 343
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie de 
betrokken regelgevende instantie 
verzoeken het besluit tot verlening van de 
ontheffing te wijzigen of in te trekken. 
Deze termijn vangt aan op de dag volgende 
op die van de ontvangst van de 
kennisgeving. De termijn van twee 
maanden kan met twee maanden worden 
verlengd indien de Commissie aanvullende 
informatie behoeft. Deze termijn vangt aan 
op de dag volgende op die van de 
ontvangst van de aanvullende informatie. 
De termijn van twee maanden kan ook 
worden verlengd wanneer zowel de 
Commissie als de betrokken regelgevende 
instantie daarmee instemt. Wanneer de 
opgevraagde informatie niet binnen de in 
het verzoek om informatie vastgestelde 
termijn wordt verstrekt, wordt de 
kennisgeving geacht te zijn ingetrokken 
tenzij, alvorens die termijn afloopt, de 
termijn is verlengd met de instemming van 
zowel de Commissie als de regelgevende 
instantie of tenzij de regelgevende instantie 
in een met redenen omklede verklaring de
Commissie ervan op de hoogte heeft 
gebracht dat zij de kennisgeving als 
volledig beschouwt.

5. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving kan de Commissie 
besluiten, met betrekking tot de 
mededingingsregels, de betrokken 
regelgevende instantie te verzoeken het 
besluit tot verlening van de ontheffing te 
wijzigen of in te trekken. Deze termijn 
vangt aan op de dag volgende op die van 
de ontvangst van de kennisgeving. De 
termijn van twee maanden kan met twee 
maanden worden verlengd indien de 
Commissie aanvullende informatie 
behoeft. Deze termijn vangt aan op de dag 
volgende op die van de ontvangst van de 
aanvullende informatie. De termijn van 
twee maanden kan ook worden verlengd 
wanneer zowel de Commissie als de 
betrokken regelgevende instantie daarmee 
instemt. Wanneer de opgevraagde 
informatie niet binnen de in het verzoek 
om informatie vastgestelde termijn wordt 
verstrekt, wordt de kennisgeving geacht te 
zijn ingetrokken tenzij, alvorens die 
termijn afloopt, de termijn is verlengd met 
de instemming van zowel de Commissie 
als de regelgevende instantie of tenzij de 
regelgevende instantie in een met redenen 
omklede verklaring de Commissie ervan op 
de hoogte heeft gebracht dat zij de 
kennisgeving als volledig beschouwt.

Or. en
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Motivering

De Raad van Europese energietoezichthouders (CEER) is verheugd over het voorstel om 
ACER de bevoegdheid te geven te besluiten over ontheffingen, maar deze besluiten moeten 
niet onderworpen zijn aan herziening door de Commissie, behalve met betrekking tot het in 
overeenstemming zijn met de mededingingsregels. ACER moet geval per geval onafhankelijk 
besluiten kunnen nemen over de waarde van ontheffingen, zonder toezicht van de Commissie.

Amendement 344
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een 
ontheffingsbesluit door de Commissie 
verliest haar effect twee jaar na de 
vaststelling daarvan wanneer de bouw van 
de infrastructuur nog niet van start is 
gegaan, en na vijf jaar wanneer de 
infrastructuur nog niet operationeel is 
geworden.

Schrappen

Or. en

Amendement 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een 
ontheffingsbesluit door de Commissie 
verliest haar effect twee jaar na de 
vaststelling daarvan wanneer de bouw van 
de infrastructuur nog niet van start is 
gegaan, en na vijf jaar wanneer de 

Schrappen
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infrastructuur nog niet operationeel is 
geworden.

Or. en

Motivering

Grootschalige infrastructuurprojecten zoals interconnectoren, LNG-installaties of 
opslaginstallaties hebben meestal een lange looptijd (bijvoorbeeld door een ingewikkeld 
planningsproces of door ingewikkelde procedures voor het verkrijgen van vergunningen) en 
kunnen dus de termijnen in de voorgestelde tekst overschrijden. De toepassing van een 
clausule met een tijdslimiet die de voorwaarden voor een goedgekeurde investering 
verandert, zorgt bijgevolg voor een aanzienlijk bijkomend risico voor aardgasondernemingen, 
die reeds een hoog risico dragen, waardoor bijkomende belemmeringen ontstaan.

Amendement 346
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een 
ontheffingsbesluit door de Commissie 
verliest haar effect twee jaar na de 
vaststelling daarvan wanneer de bouw van 
de infrastructuur nog niet van start is 
gegaan, en na vijf jaar wanneer de 
infrastructuur nog niet operationeel is 
geworden.

Er bestaat een transparante en strikte 
beroepsprocedure tegen de 
ontheffingsbesluiten van de regelgevende 
instantie verleend overeenkomstig dit 
artikel. De voorwaarden voor de 
goedkeuring van een ontheffing verleend 
overeenkomstig dit artikel kunnen 
achteraf niet worden gewijzigd zonder de 
instemming van alle betrokken partijen.

Or. en

Amendement 347
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden.
.

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
wanneer de bouw van de infrastructuur 
binnen twee jaar na het uitvaardigen van 
alle vereiste besluiten en vergunningen 
van de nationale of regionale instanties 
nog niet van start is gegaan. Evenzo 
verliest het besluit van de Commissie haar 
effect wanneer de infrastructuur binnen 
vijf jaar na het uitvaardigen van alle 
nationale en regionale besluiten en 
vergunningen nog niet operationeel is 
geworden. Mocht de bouw van grote 
infrastructuren door onvoorziene 
omstandigheden vertraging oplopen, dan 
dient de investeerder dit bij de 
desbetreffende regelgevende instantie te 
melden en kan een redelijke verlenging 
van de genoemde termijn worden 
aangevraagd.

Or. de

Motivering

Door de oorspronkelijke tekst van de richtlijn wordt het proces voor de toekenning van 
ontheffingen onnodig verlengd en rusten er teveel wettelijke en regelgevingsrisico's op de 
investeerder. De strakke tijdslimiet voor het besluitvormingsproces van de Commissie voor 
het verlenen van een ontheffing is onaanvaardbaar, aangezien de nationale planning- en
bouwvoorschriften in de meeste lidstaten zorgen voor vertragingen van soms 10 tot 15 jaar 
tussen het plannen van infrastructuur en de bouw ervan.

Amendement 348
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een Een ontheffingsbesluit van de Commissie 
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ontheffingsbesluit door de Commissie 
verliest haar effect twee jaar na de 
vaststelling daarvan wanneer de bouw van 
de infrastructuur nog niet van start is 
gegaan, en na vijf jaar wanneer de 
infrastructuur nog niet operationeel is 
geworden.

verliest zijn effect wanneer de 
infrastructuur nog niet operationeel is 
geworden binnen vijf jaar na het 
uitvaardigen van alle nationale en 
regionale besluiten en vergunningen.
Mocht de bouw van grote infrastructuren 
door onvoorziene omstandigheden 
vertraging oplopen, dan dient de 
investeerder dit bij de betrokken nationale 
regelgevende instantie te melden en kan 
een redelijke verlenging van de genoemde 
termijn worden aangevraagd.

Or. en

Motivering

Investeren in grote infrastructuurprojecten houdt een enorm risico in voor investeerders. Het 
verlies van een ontheffing nadat het besluit van de Commissie werd omgezet, gaat gepaard 
met onvoorzienbare onzekerheden, aangezien er andere vergunningen op plaatselijk of zelfs 
op regionaal niveau nodig zullen zijn. Ook kan de bouw van infrastructuur worden vertraagd 
door technische of topografische problemen. Deze problemen moeten op een adequate manier 
worden aangepakt en moeten worden besproken met de betrokken regelgevende instantie.

Amendement 349
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur 
nog niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden.

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie wordt na vijf jaar 
herzien.

Or. en
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Motivering

Grootschalige infrastructuurprojecten zoals interconnectoren, LNG-installaties of 
opslaginstallaties hebben meestal een lange looptijd (bijvoorbeeld door een ingewikkeld 
planningsproces of door ingewikkelde procedures voor het verkrijgen van vergunningen) en 
kunnen dus de termijnen in de voorgestelde tekst overschrijden. De toepassing van de 
voorgestelde clausule met een tijdslimiet die de voorwaarden voor een goedgekeurde 
investering verandert, zorgt bijgevolg voor een aanzienlijk bijkomend risico voor 
aardgasondernemingen, die reeds een hoog risico dragen, waardoor bijkomende 
belemmeringen ontstaan.

Amendement 350
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden.

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect vijf
jaar na de vaststelling daarvan wanneer de 
bouw van de infrastructuur nog niet van 
start is gegaan. Deze termijn kan worden 
verlengd door de Commissie indien kan 
worden aangetoond dat er, hoewel alle 
redelijke inspanningen werden geleverd 
om op tijd met de bouw te beginnen, 
specifieke redenen zijn voor een 
vertraging.

Or. en

Motivering

Er mag geen tijdslimiet rusten op de goedkeuring van een ontheffingsbesluit door de 
Commissie. Zeer vaak zijn netwerkbeheerders niet in staat een project binnen de geplande 
termijn te realiseren wegens omstandigheden waar zij geen vat op hebben (zoals een klacht 
bij een rechtbank in verband met een MEB-vergunning).
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Amendement 351
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden.

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect vijf 
jaar na de vaststelling daarvan wanneer de 
bouw van de infrastructuur nog niet van 
start is gegaan, tenzij de investeerder kan 
bewijzen dat dergelijke vertraging wordt 
veroorzaakt door derden waar hij geen vat 
op heeft. Bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden overeenkomstig dit artikel, 
raadpleegt de Commissie eerst het 
Agentschap. 

Or. en

Motivering

De termijn dat de goedkeuring van een ontheffingsbesluit door de Commissie geldig is, moet 5 
jaar bedragen, aangezien er voor de ontwikkeling van grote infrastructuurprojecten meer dan 
2 jaar nodig is. Zelfs indien de bouw binnen 5 jaar nog niet van start is gegaan door redenen 
die te maken hebben met derden, verliest de goedkeuring van de ontheffing haar effect niet.

Amendement 352
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect drie
jaar na de vaststelling daarvan wanneer de 
bouw van de infrastructuur nog niet van 
start is gegaan, en na zeven jaar wanneer de 
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wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden.

infrastructuur nog niet operationeel is 
geworden.

Or. ro

Motivering

Algemeen beschouwd kan de voltooiing van een grootschalig en grensoverschrijdend 
infrastructuurproject in de gassector langer dan vijf jaar in beslag nemen. Een tijdslimiet van 
vijf jaar voordat de ontheffingsbesluiten hun effect verliezen wanneer de infrastructuur nog 
niet operationeel is, is bijgevolg uitermate kort.

Amendement 353
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden.

De goedkeuring van een ontheffingsbesluit 
door de Commissie verliest haar effect 
twee jaar na de vaststelling daarvan 
wanneer de bouw van de infrastructuur nog 
niet van start is gegaan, en na vijf jaar 
wanneer de infrastructuur nog niet 
operationeel is geworden, tenzij (al naar 
gelang van het geval) het niet starten van 
de bouw of het niet-operationeel zijn van 
de infrastructuur het gevolg is van 
omstandigheden waarop de persoon aan 
wie de ontheffing werd verleend geen vat 
heeft.

Or. en

Motivering

Hoewel het uiteraard wenselijk is dat partijen die een ontheffing hebben bekomen 
onmiddellijk na het verlenen van de ontheffing starten met de bouw van de infrastructuur, 
betekent het automatisch verlopen van de ontheffing doordat de bouw van de infrastructuur 
niet van start is gegaan of doordat de infrastructuur nog niet operationeel is geworden 



AM\715225NL.doc 65/114 PE404.544v01-00

NL

wegens omstandigheden waarop de projectontwikkelaar geen vat heeft, een enorm risico voor 
potentiële projectontwikkelaars. Hiermee wordt de ontmoediging om te investeren verwijderd.

Amendement 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5 bis. De voorwaarden voor de 
goedkeuring van een ontheffing verleend 
overeenkomstig dit artikel kunnen 
achteraf niet worden gewijzigd zonder de 
instemming van alle betrokken partijen."

Or. en

Motivering

De voorwaarden voor de goedkeuring van ontheffingen mogen achteraf niet worden 
gewijzigd, tenzij alle partijen die betrokken zijn bij het verlenen van de ontheffing (de 
rechthebbende, de nri en de Commissie) hiermee instemmen.

Amendement 355
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 
aannemen voor de toepassing van de in 
lid 1 bedoelde voorwaarden en ter 
omschrijving van de procedure die moet 
worden gevolgd voor de toepassing van 
lid 4 en 5. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 

Schrappen
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richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Or. de

Motivering

Met de voorgestelde comitéprocedure wordt de invloed van het Europees Parlement beperkt, 
waardoor wezenlijke besluiten over de vorm van de interne markt voor energie worden 
verwijderd uit de regelgevingsprocedure. De regels betreffende het verlenen van TPA-
ontheffingen en de regelgeving inzake de ontvlechting met betrekking tot nieuwe 
infrastructuur zijn te belangrijk om als "technisch" of "niet doorslaggevend" te worden 
beschouwd. Bijgevolg moeten alle wijzigingen aan dit artikel door middel van de gewone 
besluitvormingsprocedure worden behandeld, en niet volgens de comitéprocedure.

Amendement 356
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 
aannemen voor de toepassing van de in 
lid 1 bedoelde voorwaarden en ter 
omschrijving van de procedure die moet 
worden gevolgd voor de toepassing van 
lid 4 en 5. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Schrappen

Or. en
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Amendement 357
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan richtsnoeren 
aannemen voor de toepassing van de in 
lid 1 bedoelde voorwaarden en ter 
omschrijving van de procedure die moet 
worden gevolgd voor de toepassing van 
lid 4 en 5. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

6. De Commissie kan richtsnoeren wijzigen
voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde 
voorwaarden en ter omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van lid 4 en 5. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
gewijzigd overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, lid 
3.

Or. de

Motivering

Het voorstel beoogt te bewerkstelligen dat de richtsnoeren volgens de reguliere procedures 
door het Parlement en de Raad worden aangenomen. De overdracht van bevoegdheden naar 
de Commissie dient te worden beperkt tot eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Amendement 358
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 bis. Bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden overeenkomstig dit artikel, 
raadpleegt de Commissie eerst het 
Agentschap."
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Or. en

Motivering

De bevoegdheid om te beslissen over ontheffingen voor grensoverschrijdende 
infrastructuurprojecten moet niet worden overgedragen aan het Agentschap, omdat anders 
regelgevers uit niet betrokken landen binnen het Agentschap de uitkomst van 
ontheffingsbesluiten zouden kunnen beïnvloeden. In het verleden is gebleken dat nationale 
regelgevers zeer vaak nationale belangen behartigen. Bovendien mogen in het licht van zaak 
6/56 (Meroni, jurispr. van het Hof van Justitie 1958, blz. 133) discretionaire 
beslisbevoegdheden niet worden overgedragen aan organen waarin de Verdragen niet 
voorzien.

Amendement 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Artikel 24, lid 1, letter b), wordt 
vervangen door:
"(b) deze in aanmerking komende 
afnemers op hun grondgebied via een 
directe leiding door een aardgasbedrijf 
of door afnemers beleverd kunnen 
worden."

Or. en

Motivering

Er kan ook een pijpleiding bestaan tussen een afnemer en een in aanmerking komende 
afnemer die een aardgasbedrijf koppelt aan een in aanmerking komende afnemer. In dat 
geval is deze laatste niet rechtstreeks verbonden met het distributiesysteem, maar via een 
andere afnemer. Dit amendement laat lidstaten toe ervoor te zorgen dat een afnemer die zich 
tussen het distributiesysteem en een andere afnemer bevindt niet belast is met de specifieke 
taken van distributiesysteembeheerders.
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Amendement 360
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de regelgevende instantie over 
rechtspersoonlijkheid en budgettaire
autonomie beschikt en de adequate 
personele en financiële middelen heeft om 
haar taken uit te voeren;

(a) de regelgevende instantie over 
rechtspersoonlijkheid en financiële
autonomie beschikt en de adequate 
personele en financiële middelen heeft om 
haar taken uit te voeren;

Or. en

Motivering

De ambtstermijn van vijf jaar van de nationale regelgevende instantie moet eenmaal 
hernieuwbaar zijn, gelet op het langetermijnkarakter en de behoefte aan stabiliteit op de 
energiemarkt; langere aanstellingen moeten niet-hernieuwbaar zijn.

Amendement 361
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het 
niet langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een termijn 
van minimaal vijf en maximaal tien jaar; 
elke aanstelling voor een termijn van 
slechts vijf jaar kan eenmaal worden 
hernieuwd, terwijl elke langere 
ambtstermijn niet hernieuwbaar is; het 
management mag in die termijn uitsluitend 
van zijn ambt worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
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geweest aan ernstig wangedrag.

Or. en

Motivering

De ambtstermijn van vijf jaar van de nationale regelgevende instantie moet eenmaal 
hernieuwbaar zijn, gelet op het langetermijnkarakter en de behoefte aan stabiliteit op de 
energiemarkt; langere aanstellingen moeten niet-hernieuwbaar zijn.

Amendement 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een termijn 
van minimaal vijf en maximaal tien jaar; 
elke aanstelling voor een termijn van 
slechts vijf jaar kan eenmaal worden 
hernieuwd, terwijl elke langere 
ambtstermijn niet hernieuwbaar is; het 
management in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

Or. en

Motivering

De ambtstermijn van vijf jaar van de nationale regelgevende instantie moet eenmaal 
hernieuwbaar zijn, gelet op het langetermijnkarakter en de behoefte aan stabiliteit op de 
energiemarkt; langere aanstellingen moeten niet-hernieuwbaar zijn.
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Amendement 363
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een 
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag. 

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een vaste 
termijn van minimaal vijf jaar, die eenmaal 
kan worden verlengd, of voor een niet-
hernieuwbare termijn van maximaal tien 
jaar, en in die termijn uitsluitend van zijn 
ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

Or. de

Motivering

Wanneer de ambtstermijn ten minste vijf jaar bedraagt, moet het mogelijk zijn deze termijn 
eenmaal met vijf jaar te verlengen.

Amendement 364
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een vaste 
termijn van minimaal vijf jaar, die eenmaal 
kan worden verlengd, of voor een niet-
hernieuwbare termijn van maximaal tien 
jaar, en in die termijn uitsluitend van zijn 
ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
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omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

Or. de

Motivering

Wanneer de nationale regelgevende instantie voor ten minste vijf jaar is aangewezen, moet 
het mogelijk zijn deze termijn eenmaal met vijf jaar te verlengen, aangezien de gasmarkt vaak 
nood heeft aan besluitvorming op lange termijn en een zekere mate van stabiliteit. Langere 
ambtstermijnen moeten niet hernieuwbaar zijn.

Amendement 365
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het
niet langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is
geweest aan ernstig wangedrag.

(b) de voorzitters en vice-voorzitters van 
de regelgevende instantie zijn aangewezen 
voor een vaste termijn van minimaal vijf 
jaar, die eenmaal kan worden verlengd, en 
in die termijn uitsluitend van hun ambt 
mogen worden ontheven als ze niet langer 
voldoet aan de in dit artikel omschreven 
voorwaarden of schuldig zijn geweest aan 
ernstig wangedrag.

Or. ro

Motivering

Een aanstelling van vijf jaar moet enkel op het hoogste niveau van het management gebeuren, 
d.w.z. normaal gezien dat van de voorzitters en vice-voorzitters. In deze gevallen moet het 
mogelijk zijn om een ambtstermijn eenmaal te verlengen. Ambtenaren moeten de mogelijkheid 
hebben hun carrière in de instellingen voort te zetten, voor zover er geen reden is om hen dit 
te beletten en voor zover ze de instelling niet willen verlaten. 
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Amendement 366
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3 bis. De Commissie stelt 
minimumnormen betreffende 
transparantie en controleerbaarheid van 
nationale regelgevende instanties vast 
door middel van de goedkeuring van 
richtsnoeren ter waarborging van een 
volledige en daadwerkelijke naleving door 
de nationale regelgevende instanties van 
de leden 1 en 2. Deze maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 30, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Ter waarborging van de daadwerkelijke openstelling van de interne markt voor elektriciteit 
moeten voor de nationale regelgevende instanties minimumnormen met betrekking tot 
transparantie en controleerbaarheid gelden die hen in staat stellen doeltreffend toezicht te 
houden op de markt.

Amendement 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3 bis. De Commissie stelt 
minimumnormen betreffende 
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transparantie en controleerbaarheid van 
nationale regelgevende instanties vast 
door middel van de goedkeuring van 
richtsnoeren ter waarborging van een 
volledige en daadwerkelijke naleving door 
de nationale regelgevende instanties van 
de leden 1 en 2. Deze maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 30, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid na lid 3 van artikel 22 bis van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

De ambtstermijn van vijf jaar van de nationale regelgevende instantie moet eenmaal 
hernieuwbaar zijn, gelet op het langetermijnkarakter en de behoefte aan stabiliteit op de 
energiemarkt; langere aanstellingen moeten niet-hernieuwbaar zijn.

Amendement 368
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken:

Met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen op het vlak van het 
waarborgen van effectieve en eerlijke 
mededinging voor de gasvoorziening en 
op het vlak van het verzekeren van het 
efficiënte en betrouwbare beheer op lange 
termijn van de aardgasnetwerken, moeten 
deze netwerken worden gereguleerd. 
Behalve wanneer andere nationale 
autoriteiten, met name 
mededingingsautoriteiten, 
verantwoordelijk zijn voor de in deze 
richtlijn omschreven taken, neemt de 
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regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken:

a) de bevordering, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap, de 
regelgevende instanties van andere 
lidstaten en de Commissie, van een 
concurrerende, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne gasmarkt 
binnen de Gemeenschap en van een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
voor alle consumenten en leveranciers in 
de Gemeenschap;
b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten 
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
doelstelling;

b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten 
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
doelstelling door middel van passende 
grensoverschrijdende structuren voor 
netwerktoegang en netwerkgebruik;

c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in aardgas tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transmissiecapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van aardgas in de 
Gemeenschap mogelijk te maken;

c) de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transmissiecapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de versterking 
van de integratie van nationale markten 
met het oog op het wegwerken van 
belemmeringen op de handel in aardgas 
tussen de lidstaten en het waarborgen van 
een niveau van interconnectiecapaciteit 
binnen de regio, en in voorkomend geval 
binnen de aangrenzende regio's, in lijn 
met de ontwikkeling van effectieve 
mededinging;

d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 
marktintegratie te versterken;

e) het waarborgen dat de 
netwerkbeheerders adequate stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie van 
netwerkprestaties te verbeteren en de 



PE404.544v01-00 76/114 AM\715225NL.doc

NL

marktintegratie te versterken;
f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten.

f) het waarborgen van de snelle integratie 
van netwerkgebruikers.

Or. de

Motivering

Het is logisch dat de ontwikkeling van efficiënte marktwerking en effectieve mededinging 
bovenaan de lijst met taken staan. De toewijzing van milieutaken is niet op zijn plaats tussen 
de bepalingen betreffende de interne markt, en de lijst met taken moet dienovereenkomstig 
worden aangepast. In de plaats hiervan kan in de overwegingen worden verwezen naar het 
milieupakket van de Commissie en andere relevante regelgeving.

Amendement 369
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken:

Bij de uitvoering van haar in deze richtlijn 
omschreven regelgevingstaken neemt de 
regelgevende instantie alle redelijke 
maatregelen om de volgende doelstellingen 
te verwezenlijken, behalve wanneer dit de 
verantwoordelijkheid is van andere 
nationale autoriteiten, met name van 
mededingingsautoriteiten:

Or. de

Motivering

Het waarborgen van een efficiënt en betrouwbaar beheer van de aardgasnetwerken moet deel 
uitmaken van de prioriteiten van de regelgevende instanties. Het is eveneens nodig hun taken 
af te bakenen van die van de mededingingsautoriteiten.
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Amendement 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap, de 
regelgevende instanties van andere 
lidstaten en de Commissie, van een 
concurrerende, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne gasmarkt binnen 
de Gemeenschap en van een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
voor alle consumenten en leveranciers in 
de Gemeenschap;

(a) de bevordering, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap, de 
regelgevende instanties van andere 
lidstaten en de Commissie, van een 
concurrerende, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne gasmarkt binnen 
de Gemeenschap en van een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
voor alle consumenten en leveranciers in 
de Gemeenschap door ervoor te zorgen dat 
gebruikers hieruit optimaal voordeel 
halen op het vlak van keuze, kostprijs en 
kwaliteit;

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat het openstellen van de markt moet leiden tot voordelen voor de 
eindgebruikers, zowel voor consumenten als voor industriële gebruikers. Het openstellen van 
de markt mag geen doel op zich zijn, maar moet leiden tot voordelen inzake keuze, kostprijs 
en kwaliteit. Bovendien verduidelijkt dit amendement dat deze voordelen er moeten zijn op het 
vlak van keuze, kostprijs en kwaliteit van de diensten.

Amendement 371
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap, de 
regelgevende instanties van andere 
lidstaten en de Commissie, van een
concurrerende, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne gasmarkt binnen 
de Gemeenschap en van een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
voor alle consumenten en leveranciers in 
de Gemeenschap;

(a) de bevordering, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap, de 
regelgevende instanties van andere 
lidstaten en de Commissie, van een 
concurrerende, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne gasmarkt binnen 
de Gemeenschap en van een 
daadwerkelijke openstelling van de markt 
voor alle consumenten en leveranciers in 
de Gemeenschap, en het waarborgen van 
een efficiënt en betrouwbaar beheer op 
lange termijn van de netwerken voor 
energievoorziening;

Or. de

Motivering

Het waarborgen van een efficiënt en betrouwbaar beheer van de aardgasnetwerken moet deel 
uitmaken van de prioriteiten van de regelgevende instanties. Het is eveneens nodig hun taken 
af te bakenen van die van de mededingingsautoriteiten.

Amendement 372
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in aardgas tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transmissiecapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van aardgas in de 
Gemeenschap mogelijk te maken;

(c) het opheffen van alle regelgevende 
beperkingen voor handel in aardgas tussen 
de lidstaten, inclusief de ontwikkeling van 
afdoende grensoverschrijdende 
transmissiecapaciteit om aan de vraag te 
voldoen, de integratie van nationale 
markten te versterken en een ongeremde 
stroom van aardgas in de Gemeenschap 
mogelijk te maken;
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Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten trachten de regelgevende beperkingen op de 
handel in aardgas binnen de EU weg te werken. Hoewel de autoriteiten enige invloed kunnen 
uitoefenen, hebben ze niet de bevoegdheid om andere beperkingen weg te werken (zoals 
wettelijke of contractuele).

Amendement 373
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het opheffen van alle beperkingen voor 
handel in aardgas tussen de lidstaten, 
inclusief de ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transmissiecapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van aardgas in de 
Gemeenschap mogelijk te maken;

(c) het opheffen van alle beperkingen, 
indien deze zich voordoen, voor handel in 
aardgas tussen de lidstaten, inclusief de 
ontwikkeling van afdoende 
grensoverschrijdende transmissiecapaciteit 
om aan de vraag te voldoen, de integratie 
van nationale markten te versterken en een 
ongeremde stroom van aardgas in de 
Gemeenschap mogelijk te maken;

Or. de

Motivering

Het waarborgen van een efficiënt en betrouwbaar beheer van de aardgasnetwerken moet deel 
uitmaken van de prioriteiten van de regelgevende instanties. Het is eveneens nodig hun taken 
af te bakenen van die van de mededingingsautoriteiten.
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Amendement 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

(d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie en de proactieve integratie van 
zowel grootschalige hernieuwbare 
energiebronnen als gedecentraliseerde 
stroomopwekking, de aangepastheid van 
het systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan deze vragen;

Or. en

Motivering

Hernieuwbare energiebronnen en gedecentraliseerde stroomopwekking dienen op een actieve 
manier te worden bevorderd en moeten een duidelijke beleidsdoelstelling van de regelgevende 
instantie zijn.

Amendement 375
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

(d) het waarborgen van de ontwikkeling 
van veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, met betrekking tot energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;
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Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten rekening houden met energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energiebronnen en technologieën met lage koolstofinhoud, maar het is niet 
nodig een expliciete doelstelling te maken van de bevordering ervan, wat in strijd zou zijn met 
de rol van de nri als een economische regelgever (en een regelgever inzake mededinging).

Amendement 376
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het waarborgen van een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
het bevorderen van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten.

(f) het waarborgen van voordelen voor de 
consument door een efficiënte 
functionering van hun nationale markt en 
de bevordering van daadwerkelijke 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten.

Or. en

Motivering

De bevordering van daadwerkelijke concurrentie mag geen doel op zich zijn, maar moet 
gericht zijn op de belangen van de consument met het oog op meer keuze, lagere prijzen en 
een kwalitatief betere dienstverlening.

Amendement 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(f bis) het waarborgen dat consumenten, 
met inbegrip van energiearme afnemers, 
optimaal voordeel halen op het vlak van 
keuze, kostprijs en kwaliteit."

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat het openstellen van de markt moet leiden tot voordelen voor de 
eindgebruikers, zowel voor consumenten als voor industriële gebruikers. Het openstellen van 
de markt mag geen doel op zich zijn, maar moet leiden tot voordelen inzake keuze, kostprijs 
en kwaliteit. Bovendien verduidelijkt dit amendement dat deze voordelen er moeten zijn op het 
vlak van keuze, kostprijs en kwaliteit van de diensten.

Amendement 378
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(f bis) het waarborgen van de 
bescherming van de consumenten, in het 
bijzonder van degenen die als kwetsbaar 
worden beschouwd, alsook het 
waarborgen van de toegang tot 
gasleveringsdiensten."

Or. ro

Motivering

Het is een doelstelling van de richtlijn de markt open te stellen met als doel beter betaalbare 
diensten van een hogere kwaliteit te kunnen aanbieden door middel van toenemende 
concurrentie. De consument dient bijgevolg een centrale plaats te krijgen in het beleid van de 
regelgevende instanties.
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Amendement 379
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regelgevende instantie heeft de 
volgende taken:

1. De regelgevende instantie heeft de 
volgende taken, onverminderd de 
bevoegdheden van andere nationale 
autoriteiten:

Or. de

Motivering

Ter afbakening van de bevoegdheden van de regelgevende en mededingingsautoriteiten (zie 
motivering bij het amendement op artikel 24 ter).

Amendement 380
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) waarborgen van de naleving door de 
transport- en distributiesysteembeheerders
en waar relevant de desbetreffende 
eigenaars, alsmede door alle 
aardgasbedrijven, van hun verplichtingen 
overeenkomstig deze richtlijn en de andere 
relevante communautaire wetgeving, 
inclusief bij grensoverschrijdende 
kwesties;

(a) waarborgen van de naleving door de 
transport-, distributie-, LNG- en
opslagsysteembeheerders en waar relevant 
de desbetreffende eigenaars, alsmede door 
alle aardgasbedrijven, van hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn en de andere relevante 
communautaire wetgeving, inclusief, in 
voorkomend geval, grensoverschrijdende 
kwesties en ontvlechting;

Or. en
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Motivering

De formulering dient te worden versterkt om de nadruk te leggen op de taak van de 
regelgevende autoriteiten met betrekking tot ontvlechting, dat een sleutelelement is van het 
derde pakket. De expliciete vermelding van deze taak, gekoppeld aan de mogelijkheid dat het 
Agentschap toezicht houdt op dit aspect en formeel advies uitbrengt aan de Commissie of aan 
een individuele nationale regelgever, helpt om hiermee in overeenstemming te zijn.

Amendement 381
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) waarborgen van de naleving door de 
transport- en distributiesysteembeheerders
en waar relevant de desbetreffende 
eigenaars, alsmede door alle 
aardgasbedrijven, van hun verplichtingen 
overeenkomstig deze richtlijn en de andere 
relevante communautaire wetgeving, 
inclusief bij grensoverschrijdende 
kwesties;

(a) waarborgen van de naleving door de 
transport-, distributie-, LNG- en 
opslagsysteembeheerders en waar relevant 
de desbetreffende eigenaars, alsmede door 
alle aardgasbedrijven, van hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn en de andere relevante 
communautaire wetgeving, inclusief bij 
grensoverschrijdende kwesties en 
ontvlechting;

Or. en

Motivering

De formulering dient te worden versterkt om de nadruk te leggen op de taak van de 
regelgevende autoriteiten met betrekking tot ontvlechting, dat een sleutelelement is van het 
derde pakket. LNG- en opslagbeheerders moeten niet worden uitgesloten.

Amendement 382
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) waarborgen van de naleving door de 
transport- en distributiesysteembeheerders 
en waar relevant de desbetreffende 
eigenaars, alsmede door alle 
aardgasbedrijven, van hun verplichtingen 
overeenkomstig deze richtlijn en de andere 
relevante communautaire wetgeving, 
inclusief bij grensoverschrijdende 
kwesties;

(a) zorgen voor de naleving door de 
transport- en distributiesysteembeheerders 
en waar relevant de desbetreffende 
eigenaars, alsmede door alle 
aardgasbedrijven, van hun verplichtingen 
overeenkomstig deze richtlijn en de andere 
relevante communautaire wetgeving, 
inclusief bij grensoverschrijdende 
kwesties;

Or. de

Motivering

Ter afbakening van de bevoegdheden van de regelgevende en mededingingsautoriteiten (zie 
motivering bij het amendement op artikel 24 ter).

Amendement 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten;

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten en het 
Agentschap, onder meer om ervoor te 
zorgen dat transmissiesysteembeheerders 
gezamenlijk en ieder afzonderlijk 
voldoende verbindingscapaciteit tussen 
hun transmissie-infrastructuren bouwen, 
zodat kan worden voldaan aan de eisen 
van een efficiënte markt en de criteria met 
betrekking tot de leveringszekerheid van 
gas, zonder onderscheid te maken tussen 
leveranciers in de verschillende lidstaten;

Or. en
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Motivering

Het toezicht door de regelgevers op publieke of particuliere tsb's moet waarborgen dat in 
beslissingen over investeringen en het gebruik van de infrastructuur evenzeer met 
consumenten in het nationale netwerk rekening wordt gehouden als met consumenten die 
gebruik maken van daaraan gekoppelde systemen. In dit opzicht is lid 1, punt b), te zwak 
geformuleerd. Het nut of het voornaamste doel van de samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties moet duidelijk worden gemaakt.

Amendement 384
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten;

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten, onder meer om 
ervoor te zorgen dat er voldoende 
capaciteit voor interconnectie tussen 
transmissie-infrastructuren is om te 
kunnen voldoen aan de criteria met 
betrekking tot een over het geheel gezien 
doeltreffende markt en de zekerheid van 
de gasvoorziening, zonder daarbij een 
onderscheid te maken tussen 
leveringsbedrijven in verschillende 
lidstaten;

Or. en

Motivering

De formulering dient te worden versterkt om een belangrijke doelstelling van dergelijke 
samenwerking te expliciteren, namelijk dat in beslissingen over investeringen en het gebruik 
van de infrastructuur evenzeer met consumenten in het nationale netwerk rekening wordt 
gehouden als met consumenten die gebruik maken van daaraan gekoppelde systemen.
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Amendement 385
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten;

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten en het 
Agentschap;

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet worden betrokken bij alle grensoverschrijdende activiteiten ter 
waarborging van transparante en eerlijke praktijken en toereikende investeringsniveaus. We 
mogen niet toestaan dat met betrekking tot grensoverschrijdende en regionale markten een 
regelgevingskloof ontstaat.

Amendement 386
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten;

(b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten en het 
Agentschap;

Or. en
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Amendement 387
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) erover waken dat er geen kruissubsidies 
zijn tussen activiteiten met betrekking tot 
transmissie-, distributie-, opslag-, LNG- en 
leveringsactiviteiten;

(e) toezicht houden op de naleving van de 
verplichtingen op het vlak van 
ontvlechting overeenkomstig deze richtlijn 
en andere relevante communautaire 
regelgeving en erover waken dat er geen 
kruissubsidies zijn tussen activiteiten met 
betrekking tot transmissie-, distributie-, 
opslag-, LNG- en leveringsactiviteiten;

Or. en

Motivering

De formulering dient te worden versterkt om de nadruk te leggen op de taak van de 
regelgevende autoriteiten met betrekking tot ontvlechting, dat een sleutelelement is van het 
derde pakket. De expliciete vermelding van deze taak, gekoppeld aan de mogelijkheid dat het 
Agentschap toezicht houdt op dit aspect en formeel advies uitbrengt aan de Commissie of aan 
een individuele nationale regelgever, helpt om hiermee in overeenstemming te zijn.

Amendement 388
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) erover waken dat er geen kruissubsidies 
zijn tussen activiteiten met betrekking tot 
transmissie-, distributie-, opslag-, LNG- en 
leveringsactiviteiten;

(e) toezicht houden op de naleving van de 
verplichtingen op het vlak van 
ontvlechting overeenkomstig deze richtlijn 
en andere relevante communautaire 
regelgeving en erover waken dat er geen 
kruissubsidies zijn tussen activiteiten met 
betrekking tot transmissie-, distributie-, 
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opslag-, LNG- en leveringsactiviteiten;

Or. en

Motivering

De formulering dient te worden versterkt om de nadruk te leggen op de taak van de 
regelgevende autoriteiten met betrekking tot ontvlechting, dat een sleutelelement is van het 
derde pakket.

Amendement 389
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) evalueren van de investeringsplannen 
van de transmissiesysteembeheerders en in 
haar jaarverslag een beoordeling geven van 
het investeringsplan van de 
transmissiesysteembeheerders wat de 
samenhang daarvan betreft met het over 10 
jaar lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in 
artikel 2 quater van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005;

(f) evalueren van de investeringsplannen 
van de transmissiesysteembeheerders en in 
haar jaarverslag een beoordeling geven van 
het investeringsplan van de 
transmissiesysteembeheerders wat de 
samenhang daarvan betreft met het over 10 
jaar lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in 
artikel 2 quater van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005; het investeringsplan van de 
transmissiesysteembeheerders moet 
waarborgen dat de kwaliteit en de omvang 
van het personeelsbestand voldoende zijn 
om ervoor te zorgen dat de verplichtingen 
op het vlak van dienstverlening vervuld 
zijn; niet-uitvoering van het 
investeringsplan leidt tot de oplegging aan 
de transmissiesysteembeheerder, 
overeenkomstig de door het Agentschap 
vastgestelde richtsnoeren, van evenredige 
sancties;

Or. en
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Motivering

De regelgevende instanties moeten waarborgen dat de tienjarig investeringsplannen 
bepalingen omvatten om te verzekeren dat het personeel kan voldoen aan eventuele 
verplichtingen op het gebied van openbare dienstverlening, als uiteengezet in deze richtlijn.  
Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan gasbedrijven kunnen 
worden opgelegd in gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de verplichtingen van 
deze richtlijn.

Amendement 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling en 
goedkeuring van normen en vereisten 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening en evaluatie van de
geleverde kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening, alsmede van de
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

Or. en

Motivering

Sommige nationale regelgevers zijn reeds met de taak belast om het functioneren van de 
markt ook te controleren wat betreft de kwaliteit van de voorziening en de dienstverlening aan 
de consumenten, die daardoor profiteren van een coherentere en transparantere regulering.

Amendement 391
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling en 
goedkeuring van normen en vereisten 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening en evaluatie van de
geleverde kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening, alsmede van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

Or. en

Motivering

De regelgevende instanties moeten, naast het toezicht op de veiligheid en betrouwbaarheid 
van het netwerk, toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de dienstverlening om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan verplichtingen op het gebied van openbare 
dienstverlening.

Amendement 392
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling en 
goedkeuring van normen en vereisten 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening en evaluatie van de
geleverde kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening, alsmede van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

Or. en
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Motivering

De regelgevende instanties moeten, naast het toezicht op de veiligheid en betrouwbaarheid 
van het netwerk, toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de dienstverlening om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan verplichtingen op het gebied van openbare 
dienstverlening.

Amendement 393
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling en 
goedkeuring van normen en vereisten 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening en evaluatie van de 
geleverde kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening, alsmede
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

Or. en

Motivering

Sommige nationale regelgevers zijn reeds met de taak belast om het functioneren van de 
markt ook te controleren wat betreft de kwaliteit van de voorziening en de dienstverlening aan 
de consumenten, die daardoor profiteren van een coherentere en transparantere regulering.

Amendement 394
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving van 
de transparantieverplichtingen van de 
aardgasbedrijven;

(h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving van 
de transparantieverplichtingen van de 
transmissiesysteembeheerders;

Or. en

Amendement 395
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving van 
de transparantieverplichtingen van de 
aardgasbedrijven;

(h) monitoring van het niveau van 
transparantie, waken over de naleving van 
de transparantieverplichtingen van de 
netwerkbeheerders;

Or. de

Motivering

Ter afbakening van de bevoegdheden van de regelgevende en mededingingsautoriteiten (zie 
motivering bij het amendement op artikel 24 ter).

Amendement 396
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot-

Schrappen
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en kleinhandelsniveau, inclusief op 
aardgasbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
afsluitingspercentages en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, inclusief de het 
verstrekken van alle relevante informatie, 
waarbij relevante gevallen worden 
voorgelegd aan de relevante 
mededingingsautoriteiten;

Or. en

Amendement 397
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot-
en kleinhandelsniveau, inclusief op 
aardgasbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
afsluitingspercentages en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, inclusief de het 
verstrekken van alle relevante informatie, 
waarbij relevante gevallen worden 
voorgelegd aan de relevante 
mededingingsautoriteiten;

Schrappen

Or. de
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Motivering

Ter afbakening van de bevoegdheden van de regelgevende en mededingingsautoriteiten (zie 
motivering bij het amendement op artikel 24 ter).

Amendement 398
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot- en 
kleinhandelsniveau, inclusief op 
aardgasbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
afsluitingspercentages en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, inclusief de het 
verstrekken van alle relevante informatie, 
waarbij relevante gevallen worden 
voorgelegd aan de relevante 
mededingingsautoriteiten;

(i) monitoring van het niveau van 
efficiënte marktopening en mededinging 
op groot- en kleinhandelsniveau, inclusief 
op aardgasbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
adequate vooruitbetalingsvoorwaarden 
die een afspiegeling van het effectieve 
verbruik vormen, aan- en
afsluitingspercentages, onderhoudskosten 
en klachten van particulieren in een 
overeengekomen formaat, alsook toezicht 
op vervalsing of beperking van de 
mededinging in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, inclusief de het 
verstrekken van alle relevante informatie, 
waarbij relevante gevallen worden 
voorgelegd aan de relevante 
mededingingsautoriteiten;

Or. en

Motivering

Het is in het belang van grotere keuzemogelijkheden voor de consument wanneer de 
regelgevende instantie toezicht houdt op een breder scala aan tarieven en berekende kosten.
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Amendement 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(i bis) toezicht houden op het vóórkomen 
van restrictieve contractuele praktijken, 
met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, 
die niet-huishoudelijke afnemers kunnen 
weerhouden van of hen beperkingen 
kunnen opleggen met betrekking tot een 
keuze voor het gelijktijdig sluiten van 
overeenkomsten met meer dan een 
leverancier; in voorkomende gevallen 
stellen de nationale regelgevende 
instanties de nationale 
mededingingsautoriteiten van dergelijke 
praktijken in kennis;"

Or. en

Motivering

Hierdoor moeten niet-huishoudelijke afnemers in staat worden gesteld om hun leveranciers 
vrij te kiezen zonder dat hen beperkingen worden opgelegd door exclusiviteitsbepalingen; dit 
zal een bijdrage leveren aan de verdere uitbreiding van de concurrentie op de interne markt. 

Amendement 400
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(i bis) toezicht houden op het vóórkomen 
van restrictieve contractuele praktijken, 
met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, 
die niet-huishoudelijke afnemers kunnen 
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weerhouden van of hen beperkingen 
kunnen opleggen met betrekking tot een 
keuze voor het gelijktijdig sluiten van 
overeenkomsten met meer dan een 
leverancier; in voorkomende gevallen 
stellen de nationale regelgevende 
instanties de nationale 
mededingingsautoriteiten van dergelijke 
praktijken in kennis;"

Or. en

Motivering

Hierdoor moeten niet-huishoudelijke afnemers in staat worden gesteld om hun leveranciers 
vrij te kiezen zonder dat hen beperkingen worden opgelegd door exclusiviteitsbepalingen; dit 
zal een bijdrage leveren aan de verdere uitbreiding van de concurrentie op de interne markt.

Amendement 401
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(i bis) toezicht houden op het vóórkomen 
van restrictieve contractuele praktijken, 
met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, 
die niet-huishoudelijke afnemers kunnen 
weerhouden van of hen beperkingen 
kunnen opleggen met betrekking tot een 
keuze voor het gelijktijdig sluiten van 
overeenkomsten met meer dan een 
leverancier; in voorkomende gevallen 
stellen de nationale regelgevende 
instanties de nationale 
mededingingsautoriteiten van dergelijke 
praktijken in kennis;"

Or. en
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Motivering

Hierdoor moeten niet-huishoudelijke afnemers in staat worden gesteld om hun leveranciers 
vrij te kiezen zonder dat hen beperkingen worden opgelegd door exclusiviteitsbepalingen; dit 
zal een bijdrage leveren aan de verdere uitbreiding van de concurrentie op de interne markt.

Amendement 402
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(i bis) toezicht houden op het vóórkomen 
van restrictieve contractuele praktijken, 
met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, 
die niet-huishoudelijke afnemers kunnen 
weerhouden van of hen beperkingen 
kunnen opleggen met betrekking tot een 
keuze voor het gelijktijdig sluiten van 
overeenkomsten met meer dan een 
leverancier; in voorkomende gevallen 
stellen de nationale regelgevende 
instanties de nationale 
mededingingsautoriteiten van dergelijke 
praktijken in kennis;"

Or. en

Motivering

Hierdoor moeten niet-huishoudelijke afnemers in staat worden gesteld om hun leveranciers 
vrij te kiezen zonder dat hen beperkingen worden opgelegd door exclusiviteitsbepalingen; dit 
zal een bijdrage leveren aan de verdere uitbreiding van de concurrentie op de interne markt.



AM\715225NL.doc 99/114 PE404.544v01-00

NL

Amendement 403
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(i ter) erkenning van de contractuele 
vrijheid met betrekking tot contracten 
voor de lange termijn en de mogelijkheid 
om op activa gebaseerde overeenkomsten 
te sluiten, mits deze contracten 
verenigbaar zijn met de bestaande 
communautaire regelgeving;"

Or. en

Motivering

Er bestaat behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe capaciteit, met name door nieuwe 
marktdeelnemers, en overeenkomsten voor de lange termijn met grondlastafnemers kunnen 
noodzakelijk zijn om een deel van de financiering van dergelijke investeringen te waarborgen. 
Bovendien moet een aantal grote energieafnemers de mogelijkheid hebben om voorspelbare 
overeenkomsten voor de levering van energie op lange termijn te sluiten om te kunnen blijven 
concurreren met andere regio's waar deze beschikbaar zijn.

Amendement 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) monitoring van de tijd die transmissie-
en distributiebedrijven nodig hebben om 
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voeren;

(j) monitoring van de tijd die transport- en 
distributiebedrijven nodig hebben om 
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voeren en de oplegging van sancties 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
Agentschap, wanneer deze termijnen 
zonder aanwijsbare oorzaak worden 
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overschreden;

Or. en

Motivering

Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan gasbedrijven kunnen 
worden opgelegd in gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de verplichtingen van 
deze richtlijn.

Amendement 405
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) monitoring van de tijd die transmissie-
en distributiebedrijven nodig hebben om 
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voeren;

(j) monitoring van de tijd die transport- en 
distributiebedrijven nodig hebben om 
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voeren en de oplegging van sancties 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
Agentschap, wanneer deze termijnen 
zonder aanwijsbare oorzaak worden 
overschreden;

Or. en

Motivering

Om consumenten daadwerkelijk te kunnen beschermen moeten de bepalingen van Bijlage A 
kunnen worden gehandhaafd en er moeten door regelgevende instanties doeltreffende, 
passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven kunnen worden opgelegd in 
gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de verplichtingen van deze richtlijn.
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Amendement 406
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) monitoring en herziening van de 
voorwaarden voor toegang tot opslag, 
leidingbuffer en andere ondersteunende 
diensten als bedoeld in artikel 19;

(k) monitoring van de voorwaarden voor 
toegang tot opslag, leidingbuffer en andere 
ondersteunende diensten als bedoeld in 
artikel 19;

Or. fr

Motivering

Hoewel het verschil tussen "monitoring" en "herziening" niet wordt verklaard in de tekst, kan 
deze toevoeging een rechtsgrondslag vormen voor specifieke nieuwe ex ante-bevoegdheden 
op het gebied van opslag, leidingbuffer en ondersteunende diensten. Dit is in strijd met de 
regels die lidstaten toelaten onderhandelde toegang voor derden toe te staan (artikel 19, lid 
3). Deze niet gereguleerde marktmechanismen voor derdentoegang tot opslagdiensten vormen 
een stimulans voor investeringen, en moeten worden behouden.

Amendement 407
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

(l) monitoring, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas en van de bescherming van 
kwetsbare klanten;
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Or. en

Motivering

Sociale beleidsmaatregelen, zoals het zorgen voor een hoog niveau van de universele en 
openbare dienstverlening, behoren bovenal tot de regeringen, voor zover ze geen regels 
inzake de kleinhandelsmarkt behelzen. Toch moeten nri's zorgen voor de monitoring van 
dergelijke normen om een gepast niveau van consumentenbescherming te waarborgen.

Amendement 408
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

(l) monitoring, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas en van de bescherming van 
kwetsbare klanten;

Or. en

Motivering

Sommige taken moeten in de eerste plaats door de regeringen worden vervuld, aangezien zij 
meer met sociale maatregelen omgaan dan met regels inzake de kleinhandelsmarkt. De 
regelgevers vinden niet dat ze het sociale beleid mogen uitstippelen. De regelgevers moeten 
echter wel de bevoegdheid hebben om te waarborgen dat de bepalingen in Bijlage A effectief 
worden gehandhaafd. Er moet ten minste worden verduidelijkt dat de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van Bijlage A op het vlak van consumentenbescherming binnen het bereik 
van de regelgever valt.
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Amendement 409
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

(l) monitoring, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas en van de bescherming van 
kwetsbare klanten;

Or. de

Motivering

Sommige taken moeten in de eerste plaats door de nationale regeringen worden vervuld, 
aangezien zij meer met sociaal beleid omgaan dan met regels inzake de kleinhandelsmarkt. 
De regelgevende instanties vinden niet dat ze het sociale beleid mogen uitstippelen.

Amendement 410
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale instanties, van een 
hoog niveau van universele en openbare 
dienstverlening voor aardgas, van de 
bescherming van kwetsbare klanten en van 
de effectiviteit van de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming 
van de consument;
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ter bescherming van de consument;

Or. de

Motivering

Ter afbakening van de bevoegdheden van de regelgevende en mededingingsautoriteiten (zie 
motivering bij het amendement op artikel 24 ter).

Amendement 411
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 
ter bescherming van de consument;

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van evenwichtige en 
transparante hoge normen voor openbare 
dienstverlening voor 
aardgasconsumenten, met inbegrip van 
huishoudens, in de hele Europese Unie, 
en waarborgen van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van alle in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

Or. en

Motivering

Deze verdere verduidelijkingen van de taken van de regelgevende instantie hebben tot doel 
het functioneren van de markt te verbeteren en komen uiteindelijk ten goede van de 
consument.
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Amendement 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 
ter bescherming van de consument;

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit en 
handhaving van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

Or. en

Motivering

Om consumenten daadwerkelijk te kunnen beschermen moeten de bepalingen van Bijlage A 
kunnen worden gehandhaafd en er moeten door regelgevende instanties doeltreffende, 
passende en ontmoedigende sancties aan bedrijven kunnen worden opgelegd in gevallen van 
niet-naleving van ongeacht welke van de verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement 413
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit en 
handhaving van de in bijlage A genoemde 
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ter bescherming van de consument; maatregelen ter bescherming van de 
consument;

Or. en

Motivering

Om consumenten daadwerkelijk te kunnen beschermen moeten de bepalingen van Bijlage A 
kunnen worden gehandhaafd en er moeten door regelgevende instanties doeltreffende,
passende en ontmoedigende sancties aan bedrijven kunnen worden opgelegd in gevallen van 
niet-naleving van ongeacht welke van de verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement 414
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(l bis) waarborgen van de effectiviteit en 
handhaving van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;"

Or. en

Motivering

De "maatregelen ter bescherming van de consument" die zijn opgenomen in Bijlage A moeten 
effectief worden gehandhaafd door de nri's.

Amendement 415
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(l bis) waarborgen van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;"

Or. en

Motivering

Sommige taken moeten in de eerste plaats door de regeringen worden vervuld, aangezien zij 
meer met sociale maatregelen omgaan dan met regels inzake de kleinhandelsmarkt. De 
regelgevers vinden niet dat ze het sociale beleid mogen uitstippelen. De regelgevers moeten 
echter wel de bevoegdheid hebben om te waarborgen dat de bepalingen in Bijlage A effectief 
worden gehandhaafd. Er moet ten minste worden verduidelijkt dat de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van Bijlage A op het vlak van consumentenbescherming binnen het bereik 
van de regelgever valt.

Amendement 416
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(l bis) waarborgen van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;"

Or. de

Motivering

De regelgevende instanties moeten verantwoordelijk zijn voor de effectieve toepassing van de 
bepalingen in Bijlage A. Er moet ten minste worden verduidelijkt dat de verantwoordelijkheid 
voor de toepassing van de bepalingen inzake consumentenbescherming uit Bijlage A berust 
bij de regelgevende instanties. Met dit als doel wordt deze nieuwe letter (l bis) voorgesteld.



PE404.544v01-00 108/114 AM\715225NL.doc

NL

Amendement 417
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
gebruik van een geharmoniseerd formaat 
voor verbruiksgegevens en de toegang tot 
de gegevens overeenkomstig punt h), van 
bijlage A;

(n) vaststellen van gestandaardiseerde 
procedures voor betrekkingen tussen de 
eindafnemer en de leverancier of 
distributeur, of 
meteringsysteembeheerder, die ten minste 
de toegang van de consument tot 
verbruiksgegevens, het gebruik van een 
geharmoniseerd formaat voor 
verbruiksgegevens en de toegang tot de 
gegevens overeenkomstig letter h), van 
bijlage A behandelen;

Or. en

Motivering

Het verlenen van toegang tot eigenlijke verbruiksgegevensen is voor afnemers van essentieel 
belang om de energie-efficiëntie te beheren en om leveranciers met elkaar te kunnen 
vergelijken. Aangezien ze reeds overleggen met de betrokken belanghebbenden en 
verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht op de kleinhandelsmarkt, zijn regelgevers 
de aangewezen autoriteiten om de betrekkingen tussen dsb's, leveranciers en afnemers aan te 
pakken (met inbegrip van regels, verantwoordelijkheden, contractuele regelingen, 
overeenkomsten voor gegevensuitwisseling en kwaliteitswaarborgen).

Amendement 418
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 

(n) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, met 
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gebruik van een geharmoniseerd formaat 
voor verbruiksgegevens en de toegang tot 
de gegevens overeenkomstig punt h), van 
bijlage A;

inbegrip van prijzen en bijkomende 
kosten, het gebruik van een gemakkelijk 
verstaanbaar geharmoniseerd formaat voor 
dergelijke verbruiksgegevens, adequate 
vooruitbetaling die het reële verbruik 
weerspiegelt, en snelle toegang voor alle 
klanten tot dergelijke gegevens 
overeenkomstig letter h), van bijlage A;

Or. en

Motivering

Consumenten betalen hun gasrekening vooraf, bijvoorbeeld elke maand. Vaak weerspiegelt 
deze vooruitbetaling niet het effectieve verbruik van de consument. De energiebedrijven 
ontvangen aldus een rentevrije lening van de consument. Dankzij nieuwe technologieën, zoals 
slimme meters, kunnen energiebedrijven een adequatere vooruitbetaling vaststellen.

Amendement 419
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(o bis) verzekeren dat de schommelingen 
van de prijzen op het niveau van de 
groothandel transparant zijn;"

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor eerlijke concurrentieomstandigheden voor alle marktdeelnemers moeten 
alle wijzigingen van de prijzen op het niveau van de groothandel toegankelijk zijn.
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Amendement 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(o bis) vaststelling of goedkeuring van 
tarieven voor netwerktoegang en 
publiceren van de voor de vaststelling van 
de tarieven toegepaste methodologie;"

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten tarieven kunnen vaststellen of goedkeuren om 
een eerlijke toegang voor alle deelnemers op de gasmarkt te waarborgen, en de methodologie 
die aan de vaststelling van deze tarieven ten grondslag ligt moet transparant zijn en 
overeenkomstig lid 4 van dit artikel worden gepubliceerd.

Amendement 421
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(o bis) vaststelling of goedkeuring van 
tarieven voor netwerktoegang en 
publiceren van de voor de vaststelling van 
de tarieven toegepaste methodologie;"

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten tarieven kunnen vaststellen of goedkeuren om 
een eerlijke toegang voor alle deelnemers op de gasmarkt te waarborgen, en de methodologie 
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die aan de vaststelling van deze tarieven ten grondslag ligt moet transparant zijn en 
overeenkomstig lid 4 van dit artikel worden gepubliceerd.

Amendement 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter o ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(o ter) oplegging van maximumprijzen 
op niet-concurrerende markten gedurende 
een bepaalde en beperkte periode ten 
einde afnemers te beschermen tegen 
marktmisbruik; de maximumprijzen 
worden zo vastgesteld dat zij hoog genoeg 
zijn om nieuwe marktdeelnemers en de 
expansie van bestaande concurrenten niet 
te ontmoedigen;"

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten maximumprijzen kunnen vaststellen, wanneer er 
sprake is van al te sterke marktposities, maar deze maximumprijzen moeten wel hoog genoeg 
zijn om nieuwe marktdeelnemers en de uitbreiding van bestaande concurrenten, alsmede de 
verdere ontwikkeling van de interne gasmarkt, niet te ontmoedigen.

Amendement 423
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter o ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(o ter) oplegging van maximumprijzen 
op niet-concurrerende markten gedurende 
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een bepaalde en beperkte periode ten 
einde afnemers te beschermen tegen 
marktmisbruik; de maximumprijzen 
worden zo vastgesteld dat zij hoog genoeg 
zijn om nieuwe marktdeelnemers en de 
expansie van bestaande concurrenten niet 
te ontmoedigen;"

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten maximumprijzen kunnen vaststellen, wanneer er 
sprake is van al te sterke marktposities, maar deze maximumprijzen moeten wel hoog genoeg 
zijn om nieuwe marktdeelnemers en de uitbreiding van bestaande concurrenten, alsmede de 
verdere ontwikkeling van de interne gasmarkt, niet te ontmoedigen.

Amendement 424
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) monitoring van de correcte toepassing 
van de criteria die bepalen of een 
opslagfaciliteit onder artikel 19, lid 3 of 
lid 4, valt.

(p) monitoring van de correcte toepassing 
van de criteria op basis waarvan kan 
worden bepaald of toegang tot 
opslaginstallaties en leidingbuffer 
technisch en/of economisch noodzakelijk 
is voor een efficiënte toegang tot het 
systeem voor de levering aan afnemers.

Or. fr

Motivering

Dit is voor de samenhang met nieuwe bepalingen in artikel 19, lid 1, waarin de lidstaten 
worden verplicht criteria op te stellen volgens welke kan worden bepaald of de toegang tot 
opslagfaciliteiten en leidingbuffer technisch en/of economisch noodzakelijk is om te zorgen 
voor een efficiënte toegang tot het systeem voor de levering aan consumenten.
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Amendement 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(p bis) waarborgen dat de structuur van 
de tarieven voor de eindafnemers niet 
aanzet tot energieverbruik."

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat energie-efficiëntie wordt aangemoedigd, moeten zogenaamde 
"progressieve tarieven" beschikbaar zijn voor alle gasconsumenten. Hierdoor wordt de 
gebruikelijke "binomiale" structuur van de tarieven (vaste en proportionele betalingen) 
vermeden, waarbij de energie goedkoper wordt naarmate men meer verbruikt. Het 
omgekeerde hiervan zou verplicht moeten zijn. Ofwel strikt proportionele ofwel andere 
vernieuwende tarieven moeten als algemene regel worden opgelegd door regelgevers.

Amendement 426
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(p bis) vastleggen en inachtneming van 
transparante en objectieve criteria voor de 
regulering van de interne gasmarkt."

Or. en
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Amendement 427
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter p ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(p ter) publiceren van de te volgen 
procedure wanneer de marktdeelnemers 
beroep wensen aan te tekenen tegen haar 
beslissingen."

Or. en
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