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Amendement 428
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onverlet de procedure van artikel 9, 
lid 2, onder c), voor het eerste over tien 
jaar lopende netwerkontwikkelingsplan, de 
investeringsplanning en het jaarlijks door 
de onafhankelijke systeembeheerder 
ingediende meerjaren-
netwerkontwikkelingsplan goedkeuren;

(c) onverlet de procedure van artikel 9, 
lid 2, onder c), voor het eerste over tien 
jaar lopende netwerkontwikkelingsplan, de 
investeringsplanning en het om de twee 
jaar door de onafhankelijke 
systeembeheerder ingediende meerjaren-
netwerkontwikkelingsplan goedkeuren;

Or. en

Amendement 429
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde 
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de regulerende 
instantie ten minste over de volgende 
bevoegdheden:

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde 
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de regulerende 
instantie ten minste over de volgende 
bevoegdheden:

(a) vaststellen van bindende besluiten voor 
gasbedrijven;

(a) vaststellen van bindende besluiten voor 
netwerkbeheerders;

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen 

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
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inbreuken op de mededingingsregels zijn,
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief 
programma's om gas ter beschikking te 
stellen;

gasmarkten;

(c) opvragen bij gasbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken;

(c) opvragen bij netwerkbeheerders van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken;

(d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties aan 
aardgasbedrijven die zich hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven;

(d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties aan 
netwerkbeheerders die zich hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven;

(e) beschikken over het recht om 
onderzoeken op te zetten en over relevante 
onderzoeksbevoegdheden voor het 
beslechten van geschillen overeenkomstig 
de leden 7 en 8;

(e) beschikken over het recht om 
onderzoeken op te zetten en over relevante 
onderzoeksbevoegdheden voor het 
beslechten van geschillen overeenkomstig 
de leden 7 en 8;

(f) vaststellen van vrijwaringsmaatregelen 
als bedoeld in artikel 26.

(f) vaststellen van vrijwaringsmaatregelen 
als bedoeld in artikel 26.

Or. en

Motivering

Het doel van deze richtlijn is om gelijke mededingingsvoorwaarden te scheppen voor gas-
gasconcurrenten op de EU-markt. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
regelgevings- en mededingingsinstanties.

Amendement 430
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde 
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de 
regelgevende instantie ten minste over de 
volgende bevoegdheden:

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn op een 
efficiënte en snelle wijze te voldoen aan de 
hen overeenkomstig lid 1 en 2 
toevertrouwde taken. Daartoe beschikt de 
regelgevende instantie ten minste over de 
volgende bevoegdheden:

Or. de

Motivering

In het Commissievoorstel krijgen de nationale regelgevende instanties de bevoegdheid om 
structurele maatregelen te nemen tegen energiebedrijven en hun marktpositie te verzwakken, 
ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de mededingingsregels. Het is moeilijk in te zien 
waarom de bevoegdheden van de regelgevende instanties aan minder voorwaarden zouden 
moeten voldoen dan die van de antitrustautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk 
waren voor het rapporteren van schending van de mededingingsregels.

Amendement 431
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde 
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de
regelgevende instantie ten minste over de 
volgende bevoegdheden:

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
binnen een in lid 1 en 2 gedefinieerd 
kader toevertrouwde taken op een 
efficiënte en snelle wijze uit te voeren.De
regelgevende instantie is binnen een 
bepaald kader dat verenigbaar is met de 
nationale regelgeving gerechtigd tot:

Or. en
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Amendement 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde 
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de
regelgevende instantie ten minste over de 
volgende bevoegdheden:

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
binnen een in lid 1 en 2 gedefinieerd 
kader toevertrouwde taken op een 
efficiënte en snelle wijze uit te voeren. De
regelgevende instantie is binnen een 
bepaald kader dat verenigbaar is met de 
nationale regelgeving gerechtigd tot:

Or. en

Motivering

Regelgevers dienen er voor te zorgen dat de regels worden uitgevoerd binnen een bepaald 
kader (dat is gebaseerd op deze richtlijn) en binnen de grenzen van de nationale wettelijke 
bevoegdheid.

Amendement 433
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
overeenkomstig lid 1 en 2 toevertrouwde 
taken op een efficiënte en snelle wijze uit 
te voeren. Daartoe beschikt de regulerende 

3. De lidstaten waken erover dat de 
regelgevende instanties de bevoegdheden 
krijgen waardoor zij in staat zijn de hen 
binnen het in lid 1 en 2 gedefinieerde 
kader en op grond van hun wettelijke 
nationale mandaat toevertrouwde taken op 
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instantie ten minste over de volgende 
bevoegdheden:

een efficiënte en snelle wijze uit te voeren. 
De regelgevende instantie beschikt ten 
minste over de volgende bevoegdheden:

Or. en

Amendement 434
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vaststellen van bindende besluiten voor 
gasbedrijven;

(a) vaststellen van bindende besluiten voor 
netwerkbeheerders;

Or. de

Motivering

Alleen in het geval dat echt inbreuk wordt gemaakt op de bepalingen van de regelgeving 
moeten maatregelen worden genomen. Terbeschikkingstelling van gascapaciteit moet niet 
mogelijk zijn.

Amendement 435
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vaststellen van bindende besluiten voor 
gasbedrijven;

(a) vaststellen van bindende besluiten voor 
netwerkbeheerders;

Or. de
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Motivering

In het Commissievoorstel krijgen de nationale regelgevende instanties de bevoegdheid om 
structurele maatregelen te nemen tegen energiebedrijven en hun marktpositie te verzwakken, 
ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de mededingingsregels. Het is moeilijk in te zien 
waarom de bevoegdheden van de regelgevende instanties aan minder voorwaarden zouden 
moeten voldoen dan die van de antitrustautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk 
waren voor het rapporteren van schending van de mededingingsregels.

Amendement 436
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen inbreuken 
op de mededingingsregels zijn, beslissen 
over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief 
programma's om gas ter beschikking te 
stellen;

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer inbreuk wordt 
gemaakt op de regelgeving, beslissen over 
passende, noodzakelijke en evenredige 
maatregelen om te zorgen voor een goede 
werking van het net;

Or. de

Motivering

Alleen in het geval dat echt inbreuk wordt gemaakt op de bepalingen van de regelgeving 
moeten maatregelen worden genomen. Terbeschikkingstelling van gascapaciteit moet niet 
mogelijk zijn.
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Amendement 437
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief 
programma's om gas ter beschikking te 
stellen;

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit studies opzetten 
over de functionering van de gasmarkten;

Or. de

Motivering

In het Commissievoorstel krijgen de nationale regelgevende instanties de bevoegdheid om 
structurele maatregelen te nemen tegen energiebedrijven en hun marktpositie te verzwakken, 
ook al hebben zij geen inbreuk gemaakt op de mededingingsregels. Het is moeilijk in te zien 
waarom de bevoegdheden van de regelgevende instanties aan minder voorwaarden zouden 
moeten voldoen dan die van de antitrustautoriteiten die oorspronkelijk verantwoordelijk 
waren voor het rapporteren van schending van de mededingingsregels.

Amendement 438
Norbert Glante

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
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opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief 
programma's om gas ter beschikking te 
stellen;

opzetten over de functionering van de 
gasmarkten;

Or. de

Motivering

Het Commissievoorstel geeft de regelgevende instanties de bevoegdheid om naar believen 
structurele maatregelen te nemen tegen energiebedrijven. Het is moeilijk in te zien waarom 
dergelijke maatregelen getroffen mogen worden als er geen sprake is van inbreuk op de 
mededingingsregels.

Amendement 439
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief programma's om 
gas ter beschikking te stellen;

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en aan de bevoegde instanties
passende, noodzakelijke en evenredige 
maatregelen voorstellen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen;

Or. fr
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Motivering

Zonder een duidelijk concurrentiekader zou dit voorstel ertoe leiden dat de regelgevende 
instanties onbeperkte en onvoorspelbare bevoegdheden tot ingrijpen in de markt krijgen, die 
de bevoegdheden van de nationale mededingingsautoriteiten te boven gaan. Behalve dat 
"terbeschikkingstelling van gas" een nepoplossing is (kunstmatige leveringsbronnen en gas 
dat in werkelijkheid wordt verkocht op andere voorwaarden dan op de doelmarkt), zou deze 
ongereguleerde bevoegdheid in strijd zijn met het doel om de regels van de interne markt te 
harmoniseren.

Amendement 440
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief programma's om 
gas ter beschikking te stellen;

(b) samenwerken met de nationale 
mededingingsautoriteit bij onderzoeken 
over de functionering van de gasmarkten 
en passende, noodzakelijke en evenredige 
maatregelen nemen om een daadwerkelijke 
mededinging te bevorderen en de goede 
functionering van de markt te waarborgen;

Or. en

Motivering

Regelgevers dienen er voor te zorgen dat de regels worden uitgevoerd binnen een bepaald 
kader. Er moet een transparante beroepsmogelijkheid zijn voor het geval dat de bevindingen 
van regelgevers betwist worden. Het zijn de mededingingsinstanties die moeten zorgen voor 
naleving van de concurrentieregels en niet de zelfstandig optredende regelgever. Om 
investeringen te bevorderen moet het kader waarbinnen regelgevers werken ten minste 
transparant en zeker zijn.
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Amendement 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief 
programma's om gas ter beschikking te 
stellen;

(b) samenwerken met de nationale 
mededingingsautoriteit bij onderzoeken 
over de functionering van de gasmarkten 
en, op basis van deze onderzoeken en 
binnen hun nationale wettelijke mandaat, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om te zorgen voor 
naleving van de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn of van de besluiten van 
de regelgevende instantie of het 
Agentschap;

Or. en

Motivering

Het zijn de mededingingsinstanties die moeten zorgen voor naleving van de 
concurrentieregels en niet de zelfstandig optredende regelgever.

Amendement 442
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen inbreuken 
op de mededingingsregels zijn, beslissen 
over passende, noodzakelijke en 

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer inbreuk wordt 
gemaakt op de regelgeving, beslissen over 
passende, noodzakelijke en evenredige 



AM\715991NL.doc 13/103 PE404.589v01-00

NL

evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief 
programma's om gas ter beschikking te 
stellen;

maatregelen om te zorgen voor een goede 
werking van het net;

Or. en

Motivering

De mededingingsregels in de communautaire en de nationale wetgeving die gelden voor 
misbruik van een marktpositie volstaan in het algemeen en mogen niet worden uitgehold door 
de voorgestelde formulering. Algemene maatregelen zijn meestal niet nodig. Programma's om 
gas ter beschikking te stellen zouden een parallelmarkt naast de gasbeurzen scheppen en de 
liquiditeit daarvan verminderen. Een dergelijke bepaling schept grote onzekerheid voor 
investeerders.

Amendement 443
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief programma's om gas 
ter beschikking te stellen;

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten naar het functioneren van de 
gasmarkten en, op basis van dergelijke 
onderzoeken, beslissen over passende, 
noodzakelijke en evenredige maatregelen 
om een daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en de goede functionering van 
de markt te waarborgen, inclusief 
programma's om gas ter beschikking te 
stellen;

Or. en

Motivering

Uit hoofde van de meeste rechtssystemen in de Europese Unie is een rechtbank slechts in 



PE404.589v01-00 14/103 AM\715991NL.doc

NL

staat na te gaan of de regelgever de juiste procedure bij de besluitvorming heeft gevolgd 
(marginale toetsing).

Amendement 444
Eluned Morgan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen inbreuken 
op de mededingingsregels zijn, beslissen 
over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief programma's om gas 
ter beschikking te stellen;

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen inbreuken 
op de mededingingsregels zijn, beslissen 
over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief programma's om gas 
ter beschikking te stellen; verzekeren dat 
in de Unie een markt met echte 
concurrentie ontstaat door te zorgen dat 
meer gas ter beschikking wordt gesteld 
tegen reële kosten, zodat in 2020 geen 
enkel afzonderlijk bedrijf een aandeel 
heeft van meer dan 20% van de relevante 
markt; wat de toepasselijke markt is wordt 
bepaald door de Commissie;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat een of meer spelers een dominante marktpositie hebben, moeten de 
nationale regelgevende instanties het marktaandeel van een gasbedrijf kunnen beperken tot 
20%. Dit zal zorgen voor openstelling van de markten in de lidstaten, met name markten met 
dominante marktpartijen, die in diverse gevallen misbruik van hun macht hebben gemaakt, en 
voor eerlijke toegang voor andere marktspelers.  Naarmate de markten beter geïntegreerd 
raken, neemt de geografische omvang van de markt toe zodat bedrijven kunnen groeien.
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Amendement 445
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen inbreuken 
op de mededingingsregels zijn, beslissen 
over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief programma's om gas 
ter beschikking te stellen;

(b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen inbreuken 
op de mededingingsregels zijn, beslissen 
over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief programma's om gas 
ter beschikking te stellen; verzekeren dat 
in de Unie een markt met echte 
concurrentie ontstaat door te zorgen dat 
meer gas ter beschikking wordt gesteld 
tegen reële kosten, zodat in 2020 geen 
enkel afzonderlijk bedrijf een aandeel 
heeft van meer dan 50% van de relevante 
markt; wat de toepasselijke markt is wordt 
bepaald door de Commissie;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat een of meer spelers een dominante marktpositie hebben, moeten de 
nationale regelgevende instanties het marktaandeel van een gasbedrijf kunnen beperken tot 
50%. Dit zal zorgen voor openstelling van de markten in de lidstaten, met name markten met 
dominante marktpartijen, die in diverse gevallen misbruik van hun macht hebben gemaakt, en 
voor eerlijke toegang voor andere marktspelers.  Naarmate de markten beter geïntegreerd 
raken, neemt de geografische omvang van de markt toe zodat bedrijven kunnen groeien.
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Amendement 446
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wanneer er geen inbreuken op de 
mededingingsregels zijn, maatregelen 
treffen indien minder dan 20% van de aan 
de entrypunten gemeten hoeveelheid naar 
een lidstaat of de betreffende markt 
binnenstromend gas via een transparante 
en niet-discriminerende procedure, b.v. 
een beurs, op de groothandelsmarkt wordt 
aangeboden;

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de toegang tot de markt voor nieuwe en kleinere gasbedrijven 
te vergemakkelijken en voor meer prijstransparantie op de aardgasmarkt te zorgen.

Amendement 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opvragen bij gasbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken;

(c) verkrijgen van gasbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken, met inbegrip 
van verklaringen voor de weigering een 
derde partij toegang te geven en 
informatie over maatregelen die nodig 
zijn om het netwerk te versterken; en voor 
zover nodig samenwerken met regelgevers 
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van de financiële markten;

Or. en

Motivering

Om te verzekeren dat de nationale regelgevende instanties kunnen toezien op de werking van 
de gasmarkt moeten zij alle relevante informatie van de gasbedrijven kunnen krijgen.

Amendement 448
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opvragen bij gasbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken;

(c) verkrijgen van gasbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken, met inbegrip 
van verklaringen voor de weigering een 
derde partij toegang te geven en 
informatie over maatregelen die nodig 
zijn om het netwerk te versterken; en voor 
zover nodig samenwerken met regelgevers 
van de financiële markten;

Or. en

Motivering

Om te verzekeren dat de nationale regelgevende instanties kunnen toezien op de werking van 
de gasmarkt moeten zij alle relevante informatie van de gasbedrijven kunnen krijgen.

Amendement 449
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opvragen bij gasbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken;

(c) overeenkomstig de bestaande wegen 
voor informatievergaring in de lidstaten
opvragen bij gasbedrijven van informatie 
die relevant is voor de uitvoering van haar 
taken;

Or. en

Amendement 450
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties aan 
aardgasbedrijven die zich hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven;

(d) opleggen van passende sancties aan 
aardgasbedrijven die zich hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven;

Or. en

Amendement 451
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de vaststelling of
goedkeuring, alvorens zij in werking 

4. De regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de goedkeuring, 
alvorens zij in werking treden, van de 
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treden, van de voorwaarden voor: voorwaarden voor: 

Or. en

Motivering

Net als in de bestaande regeling moeten de lidstaten de keuze hebben tussen de vaststelling 
van regels en toezicht voor ofwel de tarieven zelf of voor de methoden van de tariefstelling. 
Bovendien is de bevoegdheid van de regelgevende instantie om de tarieven vast te stellen in 
strijd met artikel 19, dat bepaalt dat toegang moet worden verleend op basis van 
goedgekeurde tarieven.

Amendement 452
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
leidingbuffer, voor zover deze technisch 
en/of economisch noodzakelijk is voor een 
efficiënte toegang tot het systeem voor de 
levering aan afnemers, en tot LNG-
installaties. Deze tarieven moeten de 
werkelijk gemaakte kosten weerspiegelen, 
voor zover deze overeenkomen met de 
kosten van een efficiënte en structureel 
vergelijkbare beheerder, en zij moeten 
transparant zijn. Zij maken de vereiste 
investeringen in de netwerken en LNG-
installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

Or. en
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Motivering

De formulering van letter (a) is nodig om een leemte in de richtlijnen en verordeningen op te 
vullen, omdat daarin niet wordt geëist dat de distributietarieven de werkelijke kosten 
weerspiegelen.  De voorgestelde formulering breidt de bestaande bepalingen van de 
verordening voor de aardgastransmissie uit tot de distributie van gas en LNG-installaties 
(tenzij hiervoor ontheffing geldt). Ook wordt de verstrekking van leidingbuffer nu geregeld op 
basis van de regels inzake gereguleerde toegang voor derden in plaats dat de lidstaten de 
keuze hebben tussen gereguleerde toegang voor derden of derdentoegang op 
onderhandelingsbasis.

Amendement 453
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven moeten de 
werkelijk gemaakte kosten weerspiegelen, 
voor zover deze overeenkomen met de 
kosten van een efficiënte en structureel 
vergelijkbare beheerder, en zij moeten 
transparant zijn. Zij maken de vereiste 
investeringen in de netwerken en LNG-
installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

De formulering van letter (a) is nodig om een leemte in de richtlijnen en verordeningen op te 
vullen, omdat daarin niet wordt geëist dat de distributietarieven de werkelijke kosten 
weerspiegelen.
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Amendement 454
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en de 
methodologieën voor de berekening 
daarvan dan wel de methodologieën, 
inclusief de controle daarop, voor de 
vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven, 
alsmede voorwaarden en tarieven voor 
toegang tot LNG-installaties met inbegrip 
van de methodologieën voor de 
berekening daarvan dan wel de 
methodologieën, inclusief de controle 
daarop, voor de vaststelling of 
goedkeuring van de tarieven voor toegang 
tot LNG-installaties. Deze tarieven maken 
de vereiste investeringen in de netwerken 
en LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd; 
Hiertoe kan een speciale regelgevende 
behandeling van nieuwe investeringen 
behoren;

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de nationale regelgevende instanties verantwoordelijk zijn 
voor de vaststelling of goedkeuring van: de transmissie- en distributietarieven en de 
desbetreffende methodologieën, of van de methodologieën voor de vaststelling of goedkeuring 
van de transmissie- en distributietarieven, met inbegrip van de controle op de toepassing van 
de methodologieën voor de vaststelling van tarieven.

Hetzelfde geldt voor de toegang tot LNG-installaties.
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Amendement 455
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en de 
methodologieën voor de berekening 
daarvan dan wel de methodologieën, 
inclusief de controle daarop, voor de 
vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven, 
alsmede voorwaarden en tarieven voor 
toegang tot LNG-installaties met inbegrip 
van de methodologieën voor de 
berekening daarvan dan wel de 
methodologieën, inclusief de controle 
daarop, voor de vaststelling of 
goedkeuring van de tarieven voor toegang 
tot LNG-installaties. Deze tarieven maken 
de vereiste investeringen in de netwerken 
en LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;
Hiertoe kan een speciale regelgevende 
behandeling van nieuwe investeringen 
behoren;

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de nationale regelgevende instanties verantwoordelijk zijn 
voor de vaststelling of goedkeuring van: de transmissie- en distributietarieven en de 
desbetreffende methodologieën, of van de methodologieën voor de vaststelling of goedkeuring 
van de transmissie- en distributietarieven, met inbegrip van de controle op de toepassing van 
de methodologieën voor de vaststelling van tarieven. Hetzelfde geldt voor de toegang tot 
LNG-installaties.
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Amendement 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd; 

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en de 
methodologieën voor de berekening 
daarvan dan wel de methodologieën, 
inclusief de controle daarop, voor de 
vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven, 
alsmede voorwaarden en tarieven voor 
toegang tot LNG-installaties met inbegrip 
van de methodologieën voor de 
berekening daarvan dan wel de 
methodologieën, inclusief de controle 
daarop, voor de vaststelling of 
goedkeuring van de tarieven voor toegang 
tot LNG-installaties. Deze tarieven maken 
de vereiste investeringen in de netwerken 
en LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd; 
Hiertoe kan een speciale regelgevende
behandeling van nieuwe investeringen 
behoren;

Or. en

Motivering

Er dient voor te worden gezorgd dat de nationale regelgevende instanties verantwoordelijk 
zijn voor de goedkeuring van transmissie- en distributietarieven en de desbetreffende 
methodologieën, of van de methodologieën voor de vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven, met inbegrip van de controle op de toepassing van de 
methodologieën voor de vaststelling van tarieven. Hetzelfde geldt voor de toegang tot LNG-
installaties.
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Amendement 457
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en de 
methodologieën voor de berekening 
daarvan dan wel de methodologieën, 
inclusief de controle daarop, voor de 
vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven, 
alsmede voorwaarden en tarieven voor 
toegang tot LNG-installaties met inbegrip 
van de methodologieën voor de 
berekening daarvan dan wel de 
methodologieën, inclusief de controle 
daarop, voor de vaststelling of 
goedkeuring van de tarieven voor toegang 
tot LNG-installaties. Deze tarieven maken 
de vereiste investeringen in de netwerken 
en LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de nationale regelgevende instanties verantwoordelijk zijn 
voor de vaststelling of goedkeuring van: a) de transmissie- en distributietarieven en de 
desbetreffende methodologieën, of b) de methodologieën voor de vaststelling of goedkeuring 
van de transmissie- en distributietarieven, met inbegrip van de controle op de toepassing van 
de methodologieën voor de vaststelling van tarieven.
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Amendement 458
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven,
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties en de methodologieën 
voor de berekening daarvan dan wel de 
methodologieën, inclusief de controle 
daarop, voor de vaststelling of 
goedkeuring van de transmissie- en 
distributietarieven. Deze tarieven maken 
de vereiste investeringen in de netwerken 
en LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

De transparantie van het stelsel moet gewaarborgd zijn om toegang voor alle marktspelers te 
verzekeren en het vermogen om doelmatig te plannen moet door de nationale regelgevende 
instantie worden verzekerd.

Amendement 459
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en de 
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voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

methoden die worden gebruikt voor de 
berekening van die tarieven, en 
voorwaarden en tarieven, of ten minste de 
methoden die worden gebruikt voor de 
berekening van die tarieven, voor toegang 
tot LNG-installaties. Deze tarieven en 
methodologieën maken de vereiste 
investeringen in de netwerken en LNG-
installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

Net als in de bestaande regeling moeten de lidstaten de keuze hebben tussen de vaststelling 
van regels en toezicht voor ofwel de tarieven zelf of voor de methoden van de tariefstelling. 
Bovendien is de bevoegdheid van de regelgevende instantie om de tarieven vast te stellen in 
strijd met artikel 19, dat bepaalt dat toegang moet worden verleend op basis van 
goedgekeurde tarieven.

Amendement 460
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven of de 
methodologie voor de berekening daarvan
en voorwaarden en tarieven of de 
methodologie voor de berekening van de 
tarieven, voor toegang tot LNG-
installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

Or. en
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Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten de nodige flexibiliteit hebben om niet alleen de 
tarieven vast te stellen, maar ook de methode voor de berekening daarvan.

Amendement 461
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd; 
Deze tarieven kunnen ook voorzien in een 
speciale regelgevende behandeling van 
nieuwe investeringen.

Or. de

Motivering

De methodologieën voor en/of het toezicht op de vaststelling of goedkeuring van de 
transmissie- en distributietarieven door het agentschap moeten de noodzakelijke 
investeringen in de netten van de LNG-installaties mogelijk maken.

Amendement 462
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de levering van balanceringsdiensten. (b) de levering van balanceringsdiensten, 
die zo veel mogelijk de kosten 
weerspiegelen en inkomstenneutraal zijn 
en tegelijk de netwerkgebruikers 
voldoende prikkels geven om hun input en 
afzet van gas in evenwicht te brengen. Ze 
moeten eerlijk en niet-discriminerend zijn 
en berusten op objectieve criteria.

Or. en

Motivering

Deze formulering van (b) is gebaseerd op de ERGEG-richtsnoeren voor goede praktijken bij 
het balanceren van gas en bevestigt het grondbeginsel dat de balanceringsactiviteiten van 
transmissiesysteembeheerders in het algemeen inkomstenneutraal moeten zijn (onverminderd 
de mogelijkheid van prestatieprikkels)

Amendement 463
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de levering van balanceringsdiensten. (b) de levering van balanceringsdiensten, 
die zo veel mogelijk de kosten 
weerspiegelen en inkomstenneutraal zijn 
en tegelijk de netwerkgebruikers 
voldoende prikkels geven om hun input en 
afzet van gas in evenwicht te brengen. Ze 
moeten eerlijk en niet-discriminerend zijn 
en berusten op objectieve criteria.

Or. en

Motivering

Deze formulering van (b) is gebaseerd op de ERGEG-richtsnoeren voor goede praktijken bij 
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het balanceren van gas en bevestigt het grondbeginsel dat de balanceringsactiviteiten van 
transmissiesysteembeheerders in het algemeen inkomstenneutraal moeten zijn.

Amendement 464
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de levering van kwaliteitsdiensten 
voor gas.

Or. en

Motivering

Behalve dat de nationale regelgevende instanties tot taak hebben voorwaarden voor 
verbindingen en balanceringsdiensten vast te stellen en goed te keuren, dienen zij ook de 
levering van diensten voor kwaliteitsconversie van gas te controleren en te reguleren 
(eveneens op basis van gereguleerde toegang voor derden), anders kunnen de toegang voor 
nieuwkomers en de mededinging ernstig in gevaar komen.

Amendement 465
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de levering van kwaliteitsdiensten 
op de markt voor gas.

Or. en
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Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen ook de levering van diensten voor 
kwaliteitsconversie van gas te controleren en te reguleren, anders kunnen de toegang voor 
nieuwkomers en de mededinging ernstig in gevaar komen.

Amendement 466
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van 
de tarieven waken de regelgevende 
instanties erover dat de netwerkbeheerders 
afdoende stimulansen krijgen, zowel op 
korte als op lange termijn, om de 
efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie 
te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

5. Bij de goedkeuring van de tarieven en de 
methodologieën waken de regelgevende 
instanties erover dat de netwerkbeheerders 
afdoende stimulansen krijgen, zowel op 
korte als op lange termijn, om de 
efficiëntie te verbeteren, de marktintegratie 
te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en

Motivering

Net als in de bestaande regeling moeten de lidstaten de keuze hebben tussen de vaststelling 
van regels en toezicht in de vorm van goedkeuring van de tarieven zelf of van de methoden 
van de tariefstelling.

Amendement 467
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
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tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

tariefvoorwaarden en de 
balanceringsdiensten waken de 
regelgevende instanties erover dat de 
netwerkbeheerders afdoende stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de 
marktintegratie te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten ervoor zorgen dat de balanceringsactiviteiten 
van de transmissiesysteembeheerders plaatsvinden op open en transparante wijze om gelijke 
voorwaarden voor alle marktspelers te verzekeren.

Amendement 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tariefvoorwaarden en de 
balanceringsdiensten waken de 
regelgevende instanties erover dat de 
netwerkbeheerders afdoende stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de 
marktintegratie te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten ervoor zorgen dat de balanceringsactiviteiten 
van de transmissiesysteembeheerders plaatsvinden op open en transparante wijze om gelijke 
voorwaarden voor alle marktspelers te verzekeren.
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Amendement 469
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven of de methodologie voor de 
berekening daarvan waken de 
regelgevende instanties erover dat de 
netwerkbeheerders afdoende stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de 
marktintegratie te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten de nodige flexibiliteit hebben om niet alleen de 
tarieven vast te stellen, maar ook de methode voor de berekening daarvan.

Amendement 470
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren en de marktintegratie te 
versterken.
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ondersteunen.

Or. en

Motivering

Onderzoeksactiviteiten die niet specifiek zijn gericht op de toepassing van het onderzoek in 
het netwerkbedrijf, moeten niet gestimuleerd worden via de tariefstelling. Onderzoek is te zien 
als een middel en niet als een doel en bij de regulering van de nettarieven moeten alleen 
doelen als efficiëntie en marktintegratie worden gestimuleerd.

Amendement 471
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren en de marktintegratie te 
versterken.

Or. en

Amendement 472
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De nationale regelgevende 
instanties controleren het congestiebeheer 
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binnen de nationale elektriciteitssystemen 
en interconnectoren.
De transmissiesysteembeheerders leggen 
hun congestiebeheersprocedures, 
inclusief de toewijzing van capaciteit, ter 
goedkeuring voor aan de nationale 
regelgevende instanties. De nationale 
regelgevende instanties mogen 
transmissiesysteembeheerders verzoeken 
om deze regels te wijzigen voorafgaand 
aan hun goedkeuring.

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor een efficiënte coördinatie tussen de nationale regelgevende 
instanties bij de mechanismen voor capaciteitstoewijzing en, meer in het algemeen, bij het 
congestiebeheer. Daarom moet de formele goedkeuring van de congestiebeheersprocedures 
door de regelgevers helder vastliggen, om een doeltreffende uitvoering van Verordening 
1228/2003 te waarborgen.

Amendement 473
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De nationale regelgevende 
instanties controleren het congestiebeheer 
binnen de nationale elektriciteitssystemen 
en interconnectoren.
De transmissiesysteembeheerders leggen 
hun congestiebeheersprocedures, 
inclusief de toewijzing van capaciteit, ter 
goedkeuring voor aan de nationale 
regelgevende instanties. De nationale 
regelgevende instanties mogen 
transmissiesysteembeheerders verzoeken 
om deze regels te wijzigen voorafgaand 
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aan hun goedkeuring.

Or. en

Motivering

Daarom moeten de formele goedkeuring van de congestiebeheersprocedures door de 
regelgevers helder vastliggen, om een doeltreffende uitvoering van Verordening 1775/2005 te 
waarborgen.

Amendement 474
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij 
hun in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissiesystemen te verlangen dat zij 
hun in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

Or. de

Motivering

De markt voor de opslag van gas en LNG is geen monopolie. Regulering zou daarom de 
concurrentie doorkruisen en geplande investeringen in de aanleg van de noodzakelijke extra 
gasopslag afremmen.
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Amendement 475
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, LNG- en distributiesystemen 
te verlangen dat zij hun in dit artikel 
bedoelde voorwaarden, inclusief tarieven, 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast.

Or. de

Motivering

Schrapping van de "opslag" omdat regulering van de tarieven van opslag investeringen zou 
ontmoedigen. Gasopslag is geen monopolie: Op dit gebied heeft zich een functionerende open 
markt ontwikkeld.  Regulering zou de concurrentie doorkruisen en geplande investeringen in 
de aanleg van de extra gasopslaginstallaties die hoogst noodzakelijk zijn om de continuïteit 
van de voorziening in de EU te verbeteren, afremmen.

Amendement 476
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, LNG- en distributiesystemen 
te verlangen dat zij hun in dit artikel 
bedoelde voorwaarden, inclusief tarieven, 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
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waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast.

Or. en

Amendement 477
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, LNG- en distributiesystemen 
te verlangen dat zij hun in dit artikel 
bedoelde voorwaarden, inclusief tarieven, 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een concurrerende marktomgeving en continuïteit van de voorziening in de 
Unie mogen regelgevende instanties geen invloed kunnen uitoefenen op de tarieven van 
opslag, omdat dit ten koste zou gaan van de investeringen in geplande of extra 
opslagcapaciteit. Anders dan bij andere netwerkbeheerders bestaat bij opslag geen 
natuurlijke monopolistische marktstructuur en regulering zou dan ook de mededinging en 
investeringen belemmeren.

Amendement 478
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij 
hun in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
infrastructuur met gereguleerde toegang 
voor derden overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 18, 19, lid 4, 
en 20 te verlangen dat zij hun in dit artikel 
bedoelde voorwaarden, inclusief tarieven, 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast.

Or. fr

Motivering

Dit dient om gebruik te maken van de mogelijkheid die de richtlijn biedt om in bepaalde 
omstandigheden een stelsel van ongereguleerde toegang voor derden op te zetten (als 
krachtens artikel 22 een ontheffing wordt verleend of als een lidstaat heeft gekozen voor een 
toegangsregime met betrekking tot de opslag op basis van onderhandelingen (artikel 19, lid
3).

Amendement 479
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij 
hun in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
infrastructuur met gereguleerde toegang 
voor derden overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 18, lid 4, 19, 
en 20 te verlangen dat zij hun in dit artikel 
bedoelde voorwaarden, inclusief tarieven, 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
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wijze worden toegepast.

Or. fr

Motivering

Dit dient om gebruik te maken van de mogelijkheid die de richtlijn biedt om in bepaalde 
omstandigheden een stelsel van ongereguleerde toegang voor derden op te zetten (als 
krachtens artikel 22 een ontheffing wordt verleend of als een lidstaat heeft gekozen voor een 
toegangsregime met betrekking tot de opslag op basis van onderhandelingen (artikel 19, lid 
3).

Amendement 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast. Indien vertraging 
optreedt bij de vaststelling van de 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributietarieven, mogen de nationale 
regelgevende instanties de transmissie- en 
distributietarieven op voorlopige basis 
vaststellen en besluiten tot passende 
compenserende maatregelen als de 
definitieve tarieven afwijken van de 
voorlopige.

Or. en
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Amendement 481
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast. Indien vertraging 
optreedt bij de vaststelling van de 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributietarieven, mogen de nationale 
regelgevende instanties de transmissie- en 
distributietarieven op voorlopige basis 
vaststellen en besluiten tot passende 
compenserende maatregelen als de 
definitieve tarieven afwijken van de 
voorlopige.

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten deze bevoegdheid hebben om te zorgen dat 
transmissie- en distributiesysteembeheerders passende stappen zetten.

Amendement 482
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
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om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij hun 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven en methodologieën, 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast.

Or. en

Motivering

Net als in de bestaande regeling moeten de lidstaten de keuze hebben tussen de vaststelling 
van regels en toezicht voor ofwel de tarieven zelf of voor de methoden van de tariefstelling.

Amendement 483
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een partij die een klacht heeft tegen een 
transmissie-, LNG- of 
distributiesysteembeheerder kan deze 
klacht voorleggen aan de nationale 
regelgevende instantie die fungeert als 
geschillenbeslechtingsinstantie en een 
besluit neemt binnen twee maanden na 
ontvangst van de klacht. Deze periode kan 
met twee maanden worden verlengd 
wanneer de regelgevende instantie 
aanvullende informatie opvraagt. Deze 
periode kan met instemming van de klager 
worden verlengd. Een dergelijke beslissing 
heeft bindende kracht tenzij of totdat zij in 
beroep wordt herroepen.

7. Een partij die een klacht heeft tegen een 
transmissie-, LNG-, opslag- of 
distributiesysteembeheerder kan deze 
klacht voorleggen aan de nationale 
regelgevende instantie die fungeert als 
geschillenbeslechtingsinstantie en een 
besluit neemt binnen twee maanden na 
ontvangst van de klacht. Deze periode kan 
met twee maanden worden verlengd 
wanneer de regelgevende instantie 
aanvullende informatie opvraagt. Deze 
periode kan met instemming van de klager 
worden verlengd. Een dergelijke beslissing 
heeft bindende kracht tenzij of totdat zij in 
beroep wordt herroepen.

Or. en
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Motivering

Er moet een weg zijn om een klacht tegen een opslagbeheerder in te dienen.

Amendement 484
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een partij die getroffen wordt door en 
het recht heeft klacht in te dienen tegen een 
besluit betreffende methodologieën 
overeenkomstig dit artikel of, wanneer de 
regelgevende instantie verplicht is tot 
raadpleging over de voorgestelde 
methodologieën, kan binnen een periode 
van maximaal twee maanden - of korter als 
dit zo door de lidstaten is beslist - na 
publicatie van dit besluit of voorstel voor 
een besluit, een klacht indienen en om 
herziening verzoeken.Een dergelijk 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

8. Een partij die getroffen wordt door en 
het recht heeft klacht in te dienen tegen een 
besluit betreffende methodologieën 
overeenkomstig dit artikel of, wanneer de 
regelgevende instantie verplicht is tot 
raadpleging over de voorgestelde tarieven 
en methodologieën, kan binnen een 
periode van maximaal twee maanden - of 
korter als dit zo door de lidstaten is beslist -
na publicatie van dit besluit of voorstel 
voor een besluit, een klacht indienen en om 
herziening verzoeken. Een dergelijk 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Or. en

Motivering

Net als in de bestaande regeling moeten de lidstaten de keuze hebben tussen de vaststelling 
van regels en toezicht voor ofwel de tarieven zelf of voor de methoden van de tariefstelling.

Amendement 485
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten voeren passende en 
efficiënte mechanismen voor regulering, 
toezicht en transparantie in om misbruik 
van een machtspositie op de markt, met 
name ten nadele van de consument, en 
eventueel marktondermijnend gedrag te 
voorkomen. Deze mechanismen moeten de 
bepalingen van het Verdrag, met name 
artikel 82 daarvan, in acht nemen.

9. De lidstaten voeren passende en 
efficiënte mechanismen voor toezicht en 
transparantie in om misbruik van een 
machtspositie op de markt, met name ten 
nadele van de consument, en eventueel 
marktondermijnend gedrag te voorkomen. 
Deze mechanismen moeten de bepalingen 
van het Verdrag, met name artikel 82 
daarvan, in acht nemen.

Or. de

Motivering

In veel lidstaten is de bestrijding van gedrag dat de mededinging beperkt een zaak van de 
mededingingsautoriteiten. Sommige lidstaten hebben de bevoegdheid op dit en andere 
gebieden echter toegewezen aan de regelgevende instanties. Gezien de verschillen tussen de 
rechtsstelsels is de formulering van artikel 24 quater, lid 9 niet correct. 

Amendement 486
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed, zijn evenredig en noodzakelijk, 
houden rekening met de standpunten van 
marktdeelnemers en met bestaande 
contractuele verplichtingen, evenals met 
de verwachte kosten en baten van het 
besluit, en zij worden gepubliceerd.

Or. en
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Amendement 487
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden naar behoren 
gemotiveerd en met redenen omkleed.

Or. en

Motivering

De formulering moet verduidelijkt worden, zodat de onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties verzekerd is.

Amendement 488
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden naar behoren 
gemotiveerd en met redenen omkleed.

Or. en

Amendement 489
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een rechtbank of 
andere nationale onafhankelijke instantie 
die onafhankelijk is van de betrokken 
partijen en van een regering.

Or. en

Motivering

Om de onafhankelijkheid en de integriteit van de nationale regelgevingsbesluiten te 
garanderen, moet erin worden voorzien dat beroep wordt ingesteld bij een onafhankelijk en 
neutraal orgaan, zoals een rechtbank, dat geen particuliere of politieke invloed ondergaat, 
hetgeen aansluit bij de bepaling in artikel 24 bis, lid 2, dat de regelgevende instanties 
onafhankelijk moeten zijn van elke andere publieke of particuliere instantie, marktbelangen 
en regeringen. Als beroep wordt ingesteld bij een rechtbank, bevordert dit de 
onafhankelijkheid van de regelgevingsbesluiten van politieke bemoeienis.

Amendement 490
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een rechtbank of 
andere nationale onafhankelijke instantie 
die onafhankelijk is van de betrokken 
partijen en van een regering.
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Or. de

Motivering

Om de onafhankelijkheid van de regelgevende instanties te verzekeren, moet het aantekenen 
van beroep gebeuren bij een onafhankelijke en neutrale instantie. Dit strookt met de 
bepalingen van artikel 24 bis, lid 2, dat de regelgevende instanties onafhankelijk moeten zijn 
van elke andere publieke of particuliere instantie, marktbelangen en regeringen. Als beroep 
wordt ingesteld bij een rechtbank, bevordert dit de onafhankelijkheid van de 
regelgevingsbesluiten van politieke bemoeienis. 

Amendement 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regulerende instantie beroep kan 
aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regulerende instantie beroep kan 
aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen. 
Er moet voor worden gezorgd dat beroep 
ingesteld kan worden zowel tegen de 
inhoud van het besluit als tegen de 
gevolgde procedure.

Or. en

Motivering

Na de harmonisatie van de bevoegdheden en taken van de nationale regelgevende instanties 
moeten ook de beroepsprocedures worden geharmoniseerd.
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Amendement 492
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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. de

Motivering

Dit voorstel van de Commissie inzake de bevoegdheid om richtsnoeren vast te stellen via de 
regelgevingsprocedure met toetsing, houdt een aanzienlijke beperking van de rechten van het 
Europees Parlement in en moet worden afgewezen.

Amendement 493
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 

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

Or. en

Amendement 494
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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. de

Motivering

De voorgestelde comitologieprocedure zou erop neerkomen dat de invloed van het Europees 
Parlement beperkt wordt. Daardoor zouden wezenlijke beslissingen over de vorm van de 
interne markt voor energie aan het democratische wetgevingsproces worden onttrokken. De 
mate waarin bevoegdheden door het gebruik van de comitologieprocedure zouden worden 
overgedragen aan de Commissie is onjuist.
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Amendement 495
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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

Artikel 24 quater - punt 14 moet worden geschrapt omdat deze bepaling belangrijke taken 
naar de Commissie zou overhevelen, namelijk de taak om de bevoegdheden van de 
regelgevers vast te stellen.

Amendement 496
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 

14. De Commissie kan richtsnoeren 
betreffende de toepassing door de 
regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden 
wijzigen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
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wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

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 497
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke aardgasbeurzen uit te 
bouwen en grensoverschrijdende capaciteit 
toe te wijzen en een minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
grensoverschrijdende capaciteit 
doeltreffend toe te wijzen en een niveau
van interconnectiecapaciteit binnen de 
regio te waarborgen dat geschikt is om een 
effectieve mededinging te bevorderen.

Or. de

Motivering

Om te zorgen voor grensoverschrijdende concurrentie moet de nodige infrastructuur 
daarvoor tot stand worden gebracht, inclusief voldoende interconnectiecapaciteit.

Het besluit om gasbeurzen te ontwikkelen als vrije centrale marktplaats is een zaak voor de 
markten, en in geen geval voor de regelgevende instantie.
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Amendement 498
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke aardgasbeurzen uit te 
bouwen en grensoverschrijdende capaciteit 
toe te wijzen en een minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken. 

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke aardgasbeurzen uit te 
bouwen en grensoverschrijdende capaciteit 
toe te wijzen en een minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken. 
Elk besluit van een regelgevende instantie 
dat de integratie van de gasmarkten op 
regionaal niveau belemmert, wordt 
medegedeeld aan de Commissie en het 
Agentschap voor samenwerking tussen 
energieregelgevers.

Or. ro

Amendement 499
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
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van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke aardgasbeurzen uit te 
bouwen en grensoverschrijdende capaciteit 
toe te wijzen en een minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke aardgasbeurzen uit te 
bouwen en grensoverschrijdende capaciteit 
toe te wijzen en een passend niveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 500
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis. Regelgevende instanties kunnen 
akkoorden sluiten met andere 
regelgevende instanties in de Unie om de 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving te bevorderen.

Or. de

Motivering

De regelgevende instanties moeten in het kader van hun nationale wetgeving de mogelijkheid 
krijgen akkoorden te sluiten met andere regelgevende instanties in de EU, om tot meer 
samenwerking en consistentie op het gebied van regelgeving te komen.

Amendement 501
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis. De nationale regelgevende 
instanties kunnen akkoorden sluiten met 
andere nationale regelgevende instanties 
in de Unie om de samenwerking op het 
gebied van regelgeving te bevorderen.

Or. en

Motivering

De regelgevende instanties moeten in het kader van hun nationale wetgeving de mogelijkheid 
krijgen akkoorden te sluiten met andere regelgevende instanties in de EU, om tot meer 
samenwerking en consistentie op het gebied van regelgeving te komen.

Amendement 502
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quinquies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen over de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties 
tot onderlinge samenwerking en tot 
samenwerking met het Agentschap en 
over de situaties waarin het Agentschap 
bevoegd wordt om te beslissen over het 
regelgevingsstelsel voor infrastructuur die 
ten minste twee lidstaten verbindt. 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. de
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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 transmissiesysteembeheerders 
zijn onderworpen beïnvloeden, moet dit in beginsel worden verworpen.

Amendement 503
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke regulerende instantie en de 
Commissie kunnen het Agentschap 
verzoeken na te gaan of een door een 
regulerende instantie genomen besluit 
strookt met de in deze richtlijn of in 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 bedoelde 
richtsnoeren.

1. Elke regulerende instantie en de 
Commissie kunnen het Agentschap 
verzoeken na te gaan of een door een 
regulerende instantie genomen besluit 
strookt met de in deze richtlijn of in 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 bedoelde 
richtsnoeren.

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn 
van vier maanden zijn advies aan de 
regelgevende instantie die hierom heeft 
verzocht of aan de Commissie, alsook aan 
de regelgevende instantie die het besluit in 
kwestie heeft genomen.

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn 
van vier maanden zijn advies aan de 
regelgevende instantie die hierom heeft 
verzocht of aan de Commissie, alsook aan 
de regelgevende instantie die het besluit in 
kwestie heeft genomen.

3. Wanneer de regulerende instantie die 
het besluit heeft genomen niet binnen een 
termijn van vier maanden na ontvangst 
van het advies daaraan voldoet, stelt het 
Agentschap de Commissie daarvan in 
kennis.
4. Elke regelgevende instantie kan de 
Commissie binnen een termijn van twee 
maanden nadat een regelgevende 
instantie een besluit heeft genomen 
melden dat zij van oordeel is dat dit 
besluit niet in overeenstemming is met de 
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in deze richtlijn of de in 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 bedoelde 
richtsnoeren.
5. Wanneer de Commissie binnen een 
termijn van twee maanden na de in lid 3 
bedoelde melding door een regelgevende 
instantie, of op eigen initiatief binnen een 
termijn van drie maanden nadat het 
besluit is genomen, van oordeel is dat er 
ernstige twijfels bestaan over de 
overeenstemming van dit besluit met de in 
deze richtlijn of de in Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 bedoelde richtsnoeren, kan 
de Commissie besluiten een procedure in 
te leiden. In dat geval verzoekt zij de 
regulerende instantie en de betrokken 
partijen hun opmerkingen in te dienen.
6. Wanneer de Commissie heeft besloten 
een procedure in te leiden, neemt zij 
binnen een termijn van maximaal vier 
maanden na de datum van haar besluit 
het definitieve besluit:
(a) geen bezwaar te maken tegen het 
besluit van de regelgevende instantie;
of
(b) de desbetreffende regelgevende 
instantie te verzoeken haar besluit te 
wijzigen, dan wel in te trekken, wanneer 
zij van oordeel is dat het niet in 
overeenstemming is met de richtsnoeren.
7. Wanneer de Commissie niet binnen de 
in lid 5 of 6 gestelde termijn heeft besloten 
een procedure in te leiden, respectievelijk
een definitief besluit heeft genomen, 
wordt zij geacht geen bezwaar te hebben 
gemaakt tegen het besluit van de 
regelgevende instantie.
8. De regelgevende instantie neemt het 
besluit van de Commissie om haar besluit 
te wijzigen dan wel in te trekken binnen 
een termijn van twee maanden in acht en 
stelt de Commissie daarvan in kennis.
9. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
waarin de voor de toepassing van dit 
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artikel te volgen procedure nader wordt 
omschreven. 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. en

Motivering

De procedure van artikel 24 sexies, lid 3 t/m 9, zou leiden tot een systeem waarin de Europese 
Commissie definitieve en bindende besluiten zou nemen aangaande de uitvoering van 
nationale wetgeving. Dit is een inbreuk op de bevoegdheden van de lidstaten voor de 
uitvoering van de nationale wetgeving.

Amendement 504
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn 
van vier maanden zijn advies aan de 
regelgevende instantie die hierom heeft 
verzocht of aan de Commissie, alsook aan 
de regelgevende instantie die het besluit in 
kwestie heeft genomen.

2. Het Agentschap geeft binnen een termijn 
van twee maanden zijn advies aan de 
regelgevende instantie die hierom heeft 
verzocht of aan de Commissie, alsook aan 
de regelgevende instantie die het besluit in 
kwestie heeft genomen.

Or. de

Motivering

Verkorting van de termijn.
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Amendement 505
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 sexies – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie stelt richtsnoeren vast
waarin de voor de toepassing van dit artikel 
te volgen procedure nader wordt 
omschreven. 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.

9. De Commissie wijzigt richtsnoeren 
waarin de voor de toepassing van dit artikel 
te volgen procedure nader wordt 
omschreven. 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 506
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van hun nationale 

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van de bevoegde 
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regelgevende instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

autoriteiten, opdat deze hun taken kunnen 
uitvoeren.

Or. fr

Motivering

De regels voor de verzameling van gegevens in verband met contracten met grootafnemers 
moeten duidelijk worden gedefinieerd en er moet een verband zijn met specifieke taken van de 
bevoegde autoriteiten. De bevoegde autoriteiten mogen ook andere instanties zijn dan die 
welke in het voorstel voor een richtlijn worden genoemd.

Amendement 507
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van hun nationale 
regelgevende instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de vereiste gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

Or. de

Motivering

Er is geen grondige reden waarom instanties alleen opgeslagen gegevens zouden mogen 
publiceren die niet betrekking hebben op transacties in financieringsinstrumenten.  Een 
dergelijke bepaling zou discrimineren tegen transacties in gasleveringscontracten met 
grootafnemers en transmissiesysteembeheerders alsmede LNG-systeembeheerders, en zou 
aanzienlijke schade berokkenen aan de betrokken marktdeelnemer, wat ook een grote 
belemmering voor markttoegang zou opwerpen.
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Amendement 508
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van hun nationale 
regelgevende instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste drie jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van hun nationale 
regelgevende instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

Or. de

Motivering

Om bureaucratie tegen te gaan.

Amendement 509
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van hun nationale 
regelgevende instantie, de nationale 

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de contractgegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van hun nationale 
regelgevende instantie, de nationale 
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mededingingsautoriteit en de Commissie. mededingingsautoriteit en de Commissie.

Or. en

Motivering

De eisen ten aanzien van gegevens over LNG en opslag zijn strikter dan in de bestaande 
richtsnoeren. Het verstrekken van gegevens moet zinnig en evenredig zijn en het is de vraag 
of extra gegevens iets toevoegen.

Amendement 510
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze gegevens omvatten bijzonderheden 
betreffende de kenmerken van de relevante 
transacties, zoals looptijd, leverings- en 
betalingsregels, de hoeveelheden, de 
uitvoeringsdatums en -tijdstippen, de 
transactieprijzen en middelen om de 
grootafnemer te identificeren, alsmede 
gespecificeerde nadere gegevens over alle 
openstaande posities in 
gasleveringscontracten en 
aardgasderivaten. 

Deze gegevens kunnen bijzonderheden 
betreffende de kenmerken van de relevante 
transacties, zoals looptijd, leverings- en 
betalingsregels, de hoeveelheden, de 
uitvoeringsdatums en -tijdstippen, de 
transactieprijzen en middelen om de 
grootafnemer te identificeren, alsmede 
gespecificeerde nadere gegevens over alle 
openstaande posities in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
omvatten. 

Or. de

Motivering

Artikel 24 septies dient alleen de raamvoorwaarden voor de plicht tot het bewaren van 
gegevens te beschrijven, en niet de precieze inhoud van de betreffende gegevens. Dit moet 
gebeuren in het kader van de relevante richtsnoeren.
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Amendement 511
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of 
afzonderlijke transacties niet wordt 
vrijgegeven. Dit lid is niet van toepassing 
op informatie over financiële 
instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/39/EG vallen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De publicatie van strategische informatie zou tegen de belangen van gasimporteurs in de EU 
indruisen, omdat producenten van buiten de EU op die manier aan informatie over de 
verkoopvoorwaarden van hun concurrenten kunnen komen. Het moet mogelijk zijn de 
informatie aan de betrokken autoriteiten te verstrekken zonder ze in die vorm te publiceren 
(een voorzorgsmaatregel die al de algemene regel is in andere sectoren van de economie).

Amendement 512
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 

Schrappen
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marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of 
afzonderlijke transacties niet wordt 
vrijgegeven. Dit lid is niet van toepassing 
op informatie over financiële 
instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/39/EG vallen.

Or. de

Motivering

De voorgestelde comitologieprocedure zou erop neerkomen dat de invloed van het Europees 
Parlement beperkt wordt. Daardoor zouden wezenlijke beslissingen over de vorm van de 
interne markt voor energie aan het democratische wetgevingsproces worden onttrokken. De 
mate waarin bevoegdheden door het gebruik van de comitologieprocedure zouden worden 
overgedragen aan de Commissie is onjuist. De opgeslagen gegevens vormen economisch 
gevoelige informatie die niet gepubliceerd mag worden. Daarom moet een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen publicatie en opslag.

Amendement 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regulerende instantie kan besluiten 
om delen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van
marktdeelnemers, op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige gegevens inzake 
afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke 
transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid 
is niet van toepassing op informatie over 
financiële instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/39/EG vallen.

3. De regelgevende instantie doet verslag 
van de uitkomst van haar onderzoek of 
haar verzoek aan marktdeelnemers en 
waarborgt hierbij dat commercieel 
gevoelige informatie inzake afzonderlijke 
marktspelers of afzonderlijke transacties 
niet wordt vrijgegeven.

Or. en
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming altijd transparant is en tegelijkertijd te 
waarborgen dat commercieel gevoelige informatie wordt beschermd, dient lid 3 te worden 
gewijzigd.

Amendement 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke 
transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid 
is niet van toepassing op informatie over 
financiële instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/39/EG vallen.

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie die 
aardgasleveranciers ter beschikking 
houden, ter beschikking te stellen van 
marktdeelnemers om de algemene 
transparantie te verbeteren, op 
voorwaarde dat commercieel gevoelige 
informatie inzake afzonderlijke 
marktspelers of afzonderlijke transacties 
niet wordt vrijgegeven. Dit lid is niet van 
toepassing op informatie over financiële 
instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/39/EG vallen.

Or. en

Motivering

Er moet meer duidelijkheid komen over de aard en het doel van het vrijgeven van de door de 
regelgevende instantie vergaarde informatie om alle mogelijke willekeur of zelfs discriminatie 
door de nationale regelgevende instantie bij het ontsluiten van informatie te vermijden.
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Amendement 515
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen 
waarin de methoden en regelingen voor 
de rapportering van transacties en de 
vorm en inhoud van bedoelde verslagen 
worden omschreven. 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. de

Motivering

Dit voorstel van de Commissie inzake de bevoegdheid om richtsnoeren vast te stellen via de 
regelgevingsprocedure met toetsing, houdt een aanzienlijke beperking van de rechten van het 
Europees Parlement in en moet worden afgewezen.

Amendement 516
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen 
waarin de methoden en regelingen voor 

Schrappen
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de rapportering van transacties en de 
vorm en inhoud van bedoelde verslagen 
worden omschreven. 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

De voorgestelde comitologieprocedure zou erop neerkomen dat de invloed van het Europees 
Parlement beperkt wordt. Daardoor zouden wezenlijke beslissingen over de vorm van de 
interne markt voor energie aan het democratische wetgevingsproces worden onttrokken. De 
mate waarin bevoegdheden door het gebruik van de comitologieprocedure zouden worden 
overgedragen aan de Commissie is onjuist.

Amendement 517
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen 
waarin de methoden en regelingen voor 
de rapportering van transacties en de 
vorm en inhoud van bedoelde verslagen 
worden omschreven. 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. de
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Motivering

Deze bevoegdheid om richtsnoeren vast te stellen is niet nodig, daar niet duidelijk is hoe deze 
bijzonderheden vastgesteld zouden kunnen worden in het kader van een 
comitologieprocedure.

Amendement 518
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen waarin 
de methoden en regelingen voor de 
rapportering van transacties en de vorm en 
inhoud van bedoelde verslagen worden 
omschreven. 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.

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren wijzigen waarin 
de methoden en regelingen voor de 
rapportering van transacties en de vorm en 
inhoud van bedoelde verslagen worden 
omschreven. 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.
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Amendement 519
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wat transacties in aardgasderivaten 
van leveringsbedrijven met grootafnemers 
en transmissiesysteembeheerders, alsmede 
opslag- en LNG-systeembeheerders 
betreft, wordt dit artikel pas van kracht 
nadat de Commissie de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Daar de gegevens die bewaard moeten worden al duidelijk genoeg in artikel 24 septies, lid 2, 
worden beschreven, hoeven de richtsnoeren verder niet te worden genoemd.

Amendement 520
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wat transacties in aardgasderivaten 
van leveringsbedrijven met grootafnemers 
en transmissiesysteembeheerders, alsmede 
opslag- en LNG-systeembeheerders 
betreft, wordt dit artikel pas van kracht 
nadat de Commissie de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren heeft vastgesteld.

Schrappen

Or. de
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Motivering

De voorgestelde comitologieprocedure zou erop neerkomen dat de invloed van het Europees 
Parlement beperkt wordt. Daardoor zouden wezenlijke beslissingen over de vorm van de 
interne markt voor energie aan het democratische wetgevingsproces worden onttrokken. Deze 
bepaling zou uiteindelijk ten koste gaan van de samenwerking tussen het Agentschap en het 
Comité van Europese effectenregelgevers (CESR), daar beide aanbevelingen doen over de 
vraag of transacties in gasleveringscontracten en aardgasderivaten vóór en/of na de 
transactie moeten worden onderworpen aan transparantie-eisen en, wanneer dat het geval is, 
wat dan de vorm van die eisen moet zijn.

Amendement 521
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wat transacties in aardgasderivaten van 
leveringsbedrijven met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders, alsmede 
opslag- en LNG-systeembeheerders betreft, 
wordt dit artikel pas van kracht nadat de 
Commissie de in lid 4 bedoelde 
richtsnoeren heeft vastgesteld.

5. 5. Wat transacties in aardgasderivaten 
van leveringsbedrijven met grootafnemers 
en transmissiesysteembeheerders, alsmede 
opslag- en LNG-systeembeheerders betreft, 
wordt dit artikel pas van kracht nadat de in 
lid 4 bedoelde richtsnoeren zijn
vastgesteld.

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 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(14 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
Artikel 24 septies bis

Regelgevingsbevoegdheden om 
mededinging op de gasmarkt te 
bevorderen
1. Onverminderd artikel 24 quater, lid 3, 
letter b) verplichten de nationale 
regelgevende instanties systeemgebruikers 
waarvan is vastgesteld dat zij over 
aanzienlijke marktmacht beschikken zoals 
omschreven in artikel 24 nonies, om:
(a) te zorgen voor transparantie bij de 
bekendmaking van specifieke informatie, 
zoals boekhoudgegevens, technische 
specificaties, specifieke gegevens van 
verkoopcontracten, voorwaarden voor de 
levering van en toegang tot diensten en 
prijzen;
(b) verplichten om contractanten gelijk te 
behandelen indien zij vaststellen dat 
netgebruikers contractanten voor 
gelijkaardige transacties discrimineert; zij 
kunnen hen verplichten om belangrijke, 
discriminerende clausules uit het contract 
te schrappen, bijvoorbeeld over prijzen, 
betalingstermijnen, discriminerende 
verkoop- en aankoopvoorwaarden en -
technieken, en om contractuele clausules 
weg te laten die het afsluiten van het 
contract onderwerpen aan voorwaarden 
en afspraken die, door hun aard of in 
vergelijking met wat gebruikelijk is bij 
contracten, niet stroken met het voorwerp 
van het contract;
(c) verplichtingen opleggen indien zij 
vaststellen dat van een effectieve 
concurrentie geen sprake is waardoor 
netgebruikers de prijzen buitensporig laag 
of hoog kunnen houden. Deze 
verplichtingen kunnen verband houden 
met tijdelijke prijscontrole, zoals 
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afstemming van de prijzen op de kosten, 
en met de kostenberekeningen en 
tariefsystemen. Wanneer de netgebruikers 
verplicht worden om hun tarieven af te 
stemmen op de kosten, moet de 
prijscontrole gebaseerd zijn op de kosten 
die de netgebruiker maakt voor de 
productie en voor investeringen, rekening 
houdend op de juiste resultaten van de 
investeringen bij normale 
bedrijfsomstandigheden.
2. De nationale regelgevende instanties 
mogen netgebruikers met een sterke 
marktpositie zoals bepaald in artikel 22 
nonies, lid 1, en na het volbrengen van de 
procedures in artikel 22 nonies, verbieden 
om:
a) buitensporige prijzen aan te rekenen 
aan de concurrenten van betrokken 
bedrijven of van bedrijven die deel 
uitmaken van verticaal geïntegreerde 
bedrijven zoals bepaald in artikel 2;
b) te lage prijzen aan te rekenen in 
vergelijking met de prijzen van efficiënte 
concurrenten;
c) voorkeur te geven aan bepaalde 
consumentengroepen; of
d) buitenmatig diensten te convergeren.

3. Een mechanisme om beroep aan te 
tekenen wordt ingesteld, onverminderd 
het recht van beroep onder de 
Gemeenschapswetgeving en de nationale 
wetgeving. Het beroep heeft geen 
opschortende werking."

Or. en

(toevoeging van een nieuw artikel 24 septies bis na artikel 24 septies van Richtlijn 
2003/55/EG)

Motivering

Indien een nationale regelgevende instantie van mening is dat de markt voor elektriciteit 
gedomineerd wordt door een of meerdere netgebruikers, moet zij maatregelen kunnen 
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opleggen zodat de markt voordelen brengt voor de eindgebruikers, maar ook competitiever 
wordt. Tegelijk moet ook een mechanisme om beroep aan te tekenen worden ingesteld.

Amendement 523
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
Artikel 24 septies bis
1. Onverminderd artikel 22 quater, lid 3, 
letter b), moeten nationale regelgevende 
instanties netgebruikers met een sterke 
marktpositie zoals bepaald in artikel 22 
nonies:
a) verplichten om transparantie te 
verzekeren bij de publicatie van specifieke 
informatie zoals boekhoudkundige 
informatie, bestekken, specifieke gegevens 
van verkoopovereenkomsten, 
voorwaarden voor de levering van en/of 
de toegang tot diensten, en prijzen;
(b) verplichten om contractanten gelijk te 
behandelen indien zij vaststellen dat 
netgebruikers contractanten voor 
gelijkaardige transacties discrimineert; zij 
kunnen hen verplichten om belangrijke, 
discriminerende clausules uit het contract 
te schrappen, bijvoorbeeld over prijzen, 
betalingstermijnen, discriminerende 
verkoop- en aankoopvoorwaarden en -
technieken, en om contractuele clausules 
weg te laten die het afsluiten van het 
contract onderwerpen aan voorwaarden 
en afspraken die, door hun aard of in 
vergelijking met wat gebruikelijk is bij 
contracten, niet stroken met het voorwerp 
van het contract;
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(c) verplichtingen opleggen indien zij 
vaststellen dat van een effectieve 
concurrentie geen sprake is waardoor 
netgebruikers de prijzen buitensporig laag 
of hoog kunnen houden. Deze 
verplichtingen kunnen verband houden 
met tijdelijke prijscontrole, zoals 
afstemming van de prijzen op de kosten, 
en met de kostenberekeningen en 
tariefsystemen. Wanneer de netgebruikers 
verplicht worden om hun tarieven af te 
stemmen op de kosten, moet de 
prijscontrole gebaseerd zijn op de kosten 
die de netgebruiker maakt voor de 
productie en voor investeringen, rekening 
houdend op de juiste resultaten van de 
investeringen bij normale 
bedrijfsomstandigheden. 
2. De nationale regelgevende instanties 
mogen netgebruikers met een sterke 
marktpositie zoals bepaald in artikel 22 
nonies, lid 1, en na het volbrengen van de 
procedures in artikel 22 nonies, verbieden 
om:
(a) buitensporige prijzen aan te rekenen
aan de concurrenten van betrokken 
bedrijven of van bedrijven die deel 
uitmaken van verticaal geïntegreerde 
bedrijven zoals bepaald in artikel 2;
(b) te lage prijzen aan te rekenen in 
vergelijking met de prijzen van efficiënte 
concurrenten;
(c) voorkeur te geven aan bepaalde 
consumentengroepen; of
(d) buitenmatig diensten te convergeren.
3. Een mechanisme om beroep aan te 
tekenen wordt ingesteld, onverminderd 
het recht van beroep onder de 
Gemeenschapswetgeving en de nationale 
wetgeving. Het beroep heeft geen 
opschortende werking."

Or. en
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Motivering

Indien een nationale regelgevende instantie van mening is dat de markt voor elektriciteit 
gedomineerd wordt door een of meerdere netgebruikers, moet zij maatregelen kunnen 
opleggen zodat de markt voordelen brengt voor de eindgebruikers, maar ook competitiever 
wordt. Tegelijk moet ook een mechanisme om beroep aan te tekenen worden ingesteld.

Amendement 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 24 septies ter

Bevordering van mededinging op de 
gasmarkt
1. Om de effectieve concurrentie op de 
gasmarkt te bevorderen, misbruiken van 
dominante posities te vermijden en de 
gebruikersbelangen te verdedigen, moeten 
de nationale regelgevende instanties een 
analyse uitvoeren van de markt voor 
afnemers, eindafnemers en 
ondersteunende diensten uit de 
groothandel om te bepalen in hoeverre er 
sprake is van effectieve concurrentie in de 
relevante markt.
2. Indien de concurrentie in de 
geïdentificeerde markten niet voldoet aan 
de doelstellingen in artikel 1, moeten de 
nationale regelgevende instanties 
analyseren of een netgebruiker een 
dominante positie heeft, d.w.z. een 
economisch sterke positie waardoor de 
netgebruiker bijna volledig onafhankelijk 
van zijn concurrenten, afnemers en 
eindconsumenten kan handelen De 
nationale regelgevende instanties moeten 
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de resultaten van hun analyse op hun 
officiële website publiceren.
3. Bij het identificeren van netgebruikers 
met een relevante sterke marktpositie, en 
onverminderd het Gemeenschapsrecht, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties rekening houden met:
(a) de aanwezigheid van een netbeheerder 
in het geografische gebied van een 
bepaalde markt en in betrokken markten, 
waarbij door het verband tussen de twee 
markten de sterke marktpositie in de ene 
markt wordt overgedragen naar de andere 
markt en ervoor zorgt dat de marktpositie 
van de beheerder in kwestie wordt 
versterkt;
(b) de grootte van de netgebruiker en zijn 
marktaandeel;
(c) de omvang van de activiteiten van de 
netgebruiker en de bedrijven die onder 
zijn toezicht staan, en van de activiteiten 
van het bedrijf dat toezicht houdt op de 
netgebruiker, verticale integratie en de 
unieke eigenschappen van de 
geïdentificeerde markten op het gebied 
van relaties, productdiversificatie, en de 
omvang van goederen en diensten die als 
pakket worden aangeboden;
(d) aanwezigheid van belemmeringen 
voor markttoegang, -groei en -expansie;
(e) onmogelijkheid of beperkte 
mogelijkheid om een tegenwicht te 
vormen tegen de koopkracht;
(f) afwezigheid van mogelijke 
concurrentie;
(g) schaalvoordelen en activiteit.

4. Ten laatste twee jaar na de 
inwerkingtreding van Richtlijn …/…/EG 
(tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas) en 
telkens drie jaar na de vorige herziening, 
moeten de nationale regelgevende 
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instanties een marktanalyse uitvoeren in 
de relevante markten. Elke netbeheerder 
mag verzoeken de marktanalyse vroeger 
uit te voeren indien de 
concurrentiesituatie in de relevante 
markten grondig is gewijzigd sinds de 
laatste marktanalyse en indien de 
conclusies waarnaar in lid 2 wordt 
verwezen, meer dan een jaar ervoor 
werden gepubliceerd. Elke weigering van 
een verzoek om een bijkomende 
marktanalyse, moet gegrond zijn."

Or. en

(toevoeging van een nieuw artikel 24 septies ter na artikel 24 septies bis van Richtlijn 
2003/55/EG)

Motivering

De gassector in de Europese Unie is onderhevig aan concurrentieproblemen door de hoge 
concentratie, de verticale integratie en de complexiteit van de aanbiedingen. Bovendien 
moeten de regelgevers door de structuur van de sector (natuurlijk monopolie en het feit dat 
investeringen voor structurele wijzigingen 10 jaar nodig hebben) op korte termijn kunnen 
optreden. Regelgevers dienen de markt te kunnen analyseren en bepalen of een netgebruiker 
een dominante positie heeft.

Amendement 525
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 24 septies ter
1. Om de effectieve concurrentie op de 
gasmarkt te bevorderen, misbruiken van 
dominante posities te vermijden en de 
gebruikersbelangen te verdedigen, moeten 
de nationale regelgevende instanties een 
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analyse uitvoeren van de markt voor 
afnemers, eindafnemers en 
ondersteunende diensten uit de 
groothandel om te bepalen in hoeverre er 
sprake is van effectieve concurrentie in de 
relevante markt.
2. Indien de concurrentie in de 
geïdentificeerde markten niet voldoet aan 
de doelstellingen in artikel 1, moeten de 
nationale regelgevende instanties 
analyseren of een netgebruiker een 
dominante positie heeft, d.w.z. een 
economisch sterke positie waardoor de 
netgebruiker bijna volledig onafhankelijk 
van zijn concurrenten, afnemers en 
eindconsumenten kan handelen De 
nationale regelgevende instanties moeten 
de resultaten van hun analyse op hun 
officiële website publiceren.
3. Bij het identificeren van netgebruikers 
met een relevante sterke marktpositie, en 
onverminderd het Gemeenschapsrecht, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties rekening houden met:
(a) de aanwezigheid van een netbeheerder 
in het geografische gebied van een 
bepaalde markt en in betrokken markten, 
waarbij door het verband tussen de twee 
markten de sterke marktpositie in de ene 
markt wordt overgedragen naar de andere 
markt en ervoor zorgt dat de marktpositie 
van de beheerder in kwestie wordt 
versterkt;
(b) de grootte van de netgebruiker en zijn 
marktaandeel;
(c) de omvang van de activiteiten van de 
netgebruiker en de bedrijven die onder 
zijn toezicht staan, en van de activiteiten 
van het bedrijf dat toezicht houdt op de 
netgebruiker, verticale integratie en de 
unieke eigenschappen van de 
geïdentificeerde markten op het gebied 
van relaties, productdiversificatie, en de 
omvang van goederen en diensten die als 
pakket worden aangeboden;
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(d) aanwezigheid van belemmeringen 
voor markttoegang, -groei en -expansie;
(e) onmogelijkheid of beperkte 
mogelijkheid om een tegenwicht te 
vormen tegen de koopkracht;
(f) afwezigheid van mogelijke 
concurrentie;
(g) schaalvoordelen en activiteit.
4. Ten laatste twee jaar na de 
inwerkingtreding van Richtlijn …/…/EG 
(tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas) en 
telkens drie jaar na de vorige herziening, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties een marktanalyse uitvoeren in 
de relevante markten. Elke netbeheerder 
mag verzoeken de marktanalyse vroeger 
uit te voeren indien de 
concurrentiesituatie in de relevante 
markten grondig is gewijzigd sinds de 
laatste marktanalyse en indien de 
conclusies waarnaar in lid 2 wordt 
verwezen, meer dan een jaar ervoor 
werden gepubliceerd. Elke weigering van 
een verzoek om een bijkomende 
marktanalyse, moet gegrond zijn."

Or. en

Motivering

De gassector in de Europese Unie is onderhevig aan concurrentieproblemen door de hoge 
concentratie, de verticale integratie en de complexiteit van de aanbiedingen. Bovendien 
moeten de regelgevers door de structuur van de sector (natuurlijk monopolie en het feit dat 
investeringen voor structurele wijzigingen 10 jaar nodig hebben) op korte termijn kunnen 
optreden. In overeenstemming met de telecommunicatiesector dienen regelgevers de markt te 
kunnen analyseren en bepalen of een netgebruiker een dominante positie heeft.
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Amendement 526
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Artikel 28, lid 1 komt als volgt te 
luiden:
"1. De lidstaten die niet rechtstreeks 
verbonden zijn met het stelsel van 
systemen van een andere lidstaat en 
slechts één externe hoofdleverancier 
hebben, mogen afwijken van de artikelen 
4, 7, 9, 23 en/of 24 van deze richtlijn. Een 
leverancier met een marktaandeel van 
meer dan 75 % wordt beschouwd als 
hoofdleverancier. Deze ontheffing komt 
automatisch te vervallen zodra ten minste 
een van deze voorwaarden niet langer van 
toepassing is. De Commissie dient van een 
dergelijke ontheffing in kennis te worden 
gesteld."

Or. en

Motivering

Lidstaten die niet rechtstreeks verbonden zijn met het stelsel van systemen van een andere 
lidstaat en slechts één externe hoofdleverancier hebben, moeten kunnen afwijken van de 
scheidingseisen.

Amendement 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) In artikel 28 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"1 bis. Daar Estland, Letland en 
Litouwen een geïsoleerd gebied vormen 
dat niet rechtstreeks verbonden is met het 
stelsel van systemen van een andere 
lidstaat en slechts één externe 
hoofdleverancier hebben met exclusieve 
monopolierechten uit hoofde van 
contracten of akkoorden die zijn gesloten 
vóór 1 mei 2004 en op dit moment geen 
fysieke mogelijkheid hebben om 
bevoorraad te worden door een andere 
leverancier, mogen deze landen afwijken 
van het bepaalde in de artikelen 7, 7 bis, 7 
ter, 7 quater, 7 quinquies en 9. Een 
leverancier met een marktaandeel van 
meer dan 75% in dit gebied wordt 
beschouwd als hoofdleverancier. Deze 
ontheffing komt automatisch te vervallen 
op de dag dat de vóór 1 mei 2004 met 
hoofdleveranciers gesloten contracten of 
akkoorden verstrijken, doch uiterlijk tien 
jaar na de aanneming van Richtlijn 
…/…/EG tot wijziging van Richtlijn 
2003/55/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas. De Commissie dient 
van een dergelijke ontheffing in kennis te 
worden gesteld."

Or. en

Motivering

Het Baltisch gebied is een geïsoleerde gasmarkt met slechts één externe leverancier en geen 
verbindingen met andere lidstaten. Er gelden op dit moment contracten met een lange looptijd 
die de externe leverancier een exclusief recht geven op de distributie van gas. Onmiddellijke 
uitvoering van de verplichtingen tot scheiding zou betekenen dat de bestaande bindende 
contracten worden gebroken, wat wettelijke en financiële gevolgen zou hebben voor deze 
landen. Om dit te vermijden moeten de Baltische staten voor een bepaalde periode ontheffing 
krijgen.



PE404.589v01-00 80/103 AM\715991NL.doc

NL

Amendement 528
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Artikel 31, lid 3, alinea 1, 
inleidende formule, komt als volgt te 
luiden:
"3. Ten laatste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van Richtlijn …/…/EG 
(tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas) doet 
de Commissie het Europees Parlement en 
de Raad een gedetailleerd verslag 
toekomen van de vorderingen die bij de 
invoering van interne gasmarkt zijn 
gemaakt. In dit verslag wordt met name 
ingegaan op:"

Or. en

Motivering

Er worden momenteel een aanzienlijk aantal LNG-installaties gebouwd. Hierdoor is duidelijk 
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 529
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) In bijlage A wordt letter a) als 
volgt gelezen:
"(a) recht hebben op een contract met 
hun gasleverancier en, indien van 
toepassing, ook met hun 
distributiesysteembeheerders, waarin, 
voor zover dit voor het betreffende 
contract relevant is, zijn opgenomen:
- de identiteit en het adres van de 
onderneming;
"- de verstrekte diensten, de commerciële 
en technische kwaliteitsniveaus van de 
geboden diensten en de wachttijd bij 
eerste aansluiting;"
[…]'

Or. de

(Wijziging van de bestaande tekst in Bijlage A, letter a) van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Dit amendement dient om een aantal termen te verduidelijken die te vaag zijn, zoals in de 
praktijk blijkt. Tweede streepje: in een markt waar concurrentie heerst is de kwaliteit van de 
dienstverlening een grondrecht. Maar alleen al het gebruik van het woord "kwaliteit" maakt 
duidelijk dat hierbij ook commerciële en technische normen meespelen. De "eerste 
aansluiting" is eigenlijk niet erg belangrijk - het betekent het tijdstip waarop een nieuwe 
locatie voor het eerst wordt aangesloten op het net.

Amendement 530
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) In bijlage A wordt letter a) als 
volgt gelezen:
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"(a) recht hebben op een contract met 
hun gasleverancier waarin zijn 
opgenomen:
- de identiteit en het adres van de 
leverancier;
- de verstrekte diensten, de 
kwaliteitsniveaus van de geboden diensten 
en de wachttijd bij eerste aansluiting;
- in voorkomend geval, de aangeboden 
soorten onderhoudsdiensten;
- de wijze waarop de meest recente 
informatie over alle geldende tarieven en 
onderhoudskosten kan worden verkregen;
- de duur van het contract, de 
voorwaarden voor verlenging en 
beëindiging van de diensten en van het 
contract, het bestaan van een recht op 
gratis opzegging;
- alle vergoedingen en 
terugbetalingsregelingen die gelden 
indien de contractuele kwaliteitsniveaus 
van de diensten niet worden gehaald met 
inbegrip van onnauwkeurige en te late 
facturering; …

- de methode voor het inleiden van 
procedures voor de beslechting van 
geschillen overeenkomstig punt f); en
- informatie over consumentenrechten 
welke duidelijk wordt meegedeeld door 
middel van de facturen en via de websites 
van de elektriciteitsbedrijven."

Or. en

Motivering

Kwaliteit van de dienstverlening en transparantie zijn essentiële rechten op een 
concurrerende markt.
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Amendement 531
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) In bijlage A wordt het tweede 
streepje van letter a) als volgt gelezen:
"- de verstrekte diensten, de commerciële 
en technische kwaliteitsniveaus van de 
geboden diensten en de wachttijd voor het 
activeren van de dienst;"

Or. en

Motivering

De kwaliteitsniveaus van de dienst moeten ook worden getoetst aan commerciële en 
technische normen. De "wachttijd bij eerste aansluiting" is te beperkt en moet worden 
uitgebreid tot alle gevallen van aansluiting.

Amendement 532
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) In bijlage A wordt letter b) als 
volgt gelezen:
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"(b) op toereikende wijze in kennis 
worden gesteld van ieder voornemen de 
contractvoorwaarden te wijzigen en op de 
hoogte worden gesteld van hun recht op 
opzegging wanneer zij van een dergelijk 
voornemen in kennis worden gesteld. 
Dienstverleners stellen hun abonnees op 
een transparante en begrijpelijke manier 
rechtstreeks in kennis van tariefstijgingen 
en doen dit binnen een redelijke termijn 
die een normale factureringsperiode na 
het invoeren van de stijging niet 
overschrijdt.  De lidstaten zorgen ervoor 
dat afnemers de mogelijkheid krijgen 
contracten op te zeggen indien zij de hun 
door de gasleverancier aangemelde 
nieuwe voorwaarden niet aanvaarden;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter b) van Richtlijn 2003/55/EG, met toevoeging van "op 
een transparante en begrijpelijke manier")

Motivering

Op een vrije markt is transparantie van essentieel belang.

Amendement 533
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quinquies) In bijlage A wordt letter c) 
als volgt gelezen:
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"(c) transparante, onafhankelijke 
informatie ontvangen over geldende 
prijzen en tarieven en over 
standaardvoorwaarden met betrekking tot 
de toegang tot en het gebruik van 
gasdiensten op nationaal en 
communautair niveau;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter c) van Richtlijn 2003/55/EG, met toevoeging van "op 
nationaal en communautair niveau")

Motivering

Hierdoor wordt de concurrentie verbeterd.

Amendement 534
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 sexies) In bijlage A wordt letter d) als 
volgt gelezen:
"(d) een ruime keuze van betalingswijzen 
wordt geboden, die niet discriminerend 
zijn voor kwetsbare consumenten. ... De 
algemene voorwaarden van de contracten 
dienen eerlijk en transparant te zijn. Zij 
zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke 
taal. Afnemers worden beschermd tegen 
oneerlijke of misleidende 
verkoopmethoden met inbegrip van door 
de handelaar opgelegde niet-contractuele 
belemmeringen;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter d) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van 
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"ten einde kwetsbare afnemers niet te discrimineren" en "met inbegrip van door de handelaar 
opgelegde niet-contractuele belemmeringen")

Motivering

Met name kwetsbare afnemers moeten worden beschermd.

Amendement 535
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 septies) In bijlage A wordt letter f) als 
volgt gelezen:
"(f) in aanmerking komen voor 
transparante, eenvoudige en goedkope 
procedures voor het afhandelen van hun 
klachten. Door middel van dergelijke 
procedures moeten geschillen binnen een 
periode van drie maanden billijk en snel 
kunnen worden beslecht, zo nodig met een 
systeem van voorzieningen voor 
terugbetaling en/of vergoeding. Hierbij 
dienen zoveel mogelijk de beginselen, 
genoemd in Aanbeveling 98/257/EG van 
de Commissie te worden gevolgd;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter f) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van 
"binnen een periode van drie maanden")

Motivering

Consumenten moeten worden vertegenwoordigd door een orgaan dat onafhankelijk is van de 
nationale regelgever, overheid en elektriciteitsleveranciers.
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Amendement 536
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

(h) gemakkelijk van leverancier kunnen 
veranderen. Indien voor het veranderen 
van leverancier informatie over het punt 
van levering, geregistreerde 
verbruiksgegeven of een standaard 
verbruiksprofiel vereist zijn, dan zorgen 
de lidstaten ervoor dat deze gegevens 
gratis beschikbaar zijn voor elke 
onderneming die recht heeft op toegang 
daartoe. De partij die verantwoordelijk is 
voor het gegevensbeheer is verplicht deze 
gegevens aan het bedrijf te verstrekken. De 
lidstaten zorgen voor een goedgekeurd
gegevensformaat, alsook een procedure 
voor leveranciers en consumenten om 
toegang te krijgen tot die gegevens. Voor 
deze bijzondere dienst mogen de afnemers 
geen specifieke extra lasten worden 
aangerekend;

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat alle gegevens die nodig zijn om van 
leverancier te veranderen rechtstreeks voor deze beschikbaar zijn. Leveranciers hoeven niet 
noodzakelijkerwijs een vergunning te hebben en terwijl het meestal de nieuwe leverancier is 
die de geregistreerde verbruiksgegeven nodig heeft, kan bij verandering de eis worden gesteld 
dat de gegevens worden overgedragen aan erkende derde registratiebedrijven in plaats van 
aan de leverancier. Op een markt met vrije concurrentie worden extra kosten uiteindelijk 
doorberekend in de rekening voor de afnemer.
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Amendement 537
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

(h) gemakkelijk van leverancier kunnen 
veranderen. Indien voor het veranderen 
van leverancier informatie over het punt 
van levering, geregistreerde 
verbruiksgegeven of een standaard 
verbruiksprofiel vereist zijn, dan zorgen 
de lidstaten ervoor dat deze gegevens 
gratis beschikbaar zijn voor elke 
onderneming die recht heeft op toegang 
daartoe. De partij die verantwoordelijk is 
voor het gegevensbeheer is verplicht deze 
gegevens aan het bedrijf te verstrekken. De 
lidstaten zorgen voor een goedgekeurd
gegevensformaat, alsook een procedure 
voor leveranciers en, indien nodig,
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze bijzondere dienst 
mogen de afnemers geen specifieke extra 
lasten worden aangerekend;

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat alle gegevens die nodig zijn om van 
leverancier te veranderen rechtstreeks beschikbaar zijn voor de nieuwe leverancier, zonder 
dat deze gegevens verstrekt moeten worden aan de afnemer. Op een markt met vrije 
concurrentie worden extra kosten uiteindelijk doorberekend in de rekening voor de afnemer.  
De wijziging van de tekst dient om de bedoeling te verduidelijken.
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Amendement 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

(h) de beschikking krijgen over hun 
actuele verbruiksgegevens en in staat zijn 
om, met uitdrukkelijke toestemming en 
kosteloos, bedrijven met een 
leveringsvergunning toegang te geven tot 
hun geregistreerde verbruiksgegevens 
waaronder eventueel de in een bepaald 
gebied beschikbare energievoorziening en 
alle nationale en communautaire 
mechanismen ter bevordering van 
energie-efficiëntie. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om zonder onnodige 
vertraging toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

Or. en

Motivering

Hierdoor zal milieubewust gedrag worden bevorderd en zal de consument de markt positief 
kunnen beïnvloeden.

Amendement 539
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

(h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens waaronder eventueel 
de in een bepaald gebied beschikbare 
energievoorziening en alle nationale en 
communautaire mechanismen ter 
bevordering van energie-efficiëntie. De 
partij die verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

Or. en

Motivering

Hierdoor zal milieubewust gedrag worden bevorderd en zal de consument de markt positief 
kunnen beïnvloeden.

Amendement 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 

(h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
erkende leveringsbedrijven toegang te 
geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
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verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

Or. en

Motivering

In enkele landen zoals Oostenrijk hoeven leveranciers geen vergunning te hebben om hun 
bedrijvigheid uit te oefenen.

Amendement 541
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
gasverbruik en de desbetreffende kosten. 
Voor deze dienst mogen de afnemers geen 
extra kosten worden aangerekend;

(i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief
gasverbruik en de desbetreffende kosten 
waaronder eventueel de in een bepaald 
gebied beschikbare energievoorziening en 
alle nationale en communautaire 
mechanismen ter bevordering van 
energie-efficiëntie. Voor deze dienst 
mogen de afnemers geen extra kosten 
worden aangerekend. Om te zorgen dat 
deze informatie wordt verstrekt worden 
vóór 2015 in alle huishoudens intelligente 
meters geïnstalleerd;

Or. en
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Motivering

Dit zal milieubewust gedrag bevorderen en de rol van de consumenten bij een positieve 
beïnvloeding van de markt verbeteren. Intelligente meters verstrekken de leverancier feitelijke 
informatie over het verbruik en leveren de consument informatie over de kosten van het 
feitelijke verbruik. Dit zou kunnen leiden tot een geringere vraag tijdens spitsuren en lagere 
energiekosten. Consumenten hebben alle begrip voor dergelijke milieumaatregelen wanneer 
zij de beoogde resultaten voor wat betreft de efficiëntieverbetering opleveren.

Amendement 542
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
gasverbruik en de desbetreffende kosten. 
Voor deze dienst mogen de afnemers geen 
extra kosten worden aangerekend;

(i) regelmatig naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
gasverbruik op basis van de feitelijke 
meterstand of schattingen als geen 
gegevens over de meterstand beschikbaar 
zijn. Voor deze dienst mogen de afnemers 
geen extra kosten worden aangerekend;

Or. en

Motivering

Afnemers moeten vaak genoeg informatie krijgen om hun verbruik te kunnen beheersen. Dit 
hoeft niet altijd maandelijks te zijn. Bovendien bevinden meters zich vaak in appartementen, 
wat het aflezen bijzonder moeilijk en kostbaar maakt. Het is dan beter flexibel te zijn en 
gebruik te mogen maken van schattingen.

Amendement 543
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
gasverbruik en de desbetreffende kosten. 
Voor deze dienst mogen de afnemers geen 
extra kosten worden aangerekend;

(i) worden geïnformeerd over hun effectief 
gasverbruik en de desbetreffende kosten, 
en voldoende frequent om hen in staat te 
stellen hun gasverbruik te regelen. Voor 
deze bijzondere dienst mogen de afnemers 
geen specifieke extra lasten worden 
aangerekend;

Or. en

Motivering

De voorgestelde eis dat afnemers maandelijks moeten worden geïnformeerd is overdreven en 
waarschijnlijk ook niet evenredig gezien de hoge kosten van meteropneming. Bovendien is 
deze zaak al geregeld in artikel 13 van de richtlijn energiediensten.  De formulering moet zo 
veel mogelijk worden gelijkgetrokken met deze richtlijn om te zorgen dat de eisen op dit 
gebied elkaar niet overlappen of strijdig met elkaar zijn.

Amendement 544
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
gasverbruik en de desbetreffende kosten. 
Voor deze dienst mogen de afnemers geen 
extra kosten worden aangerekend;

(i) worden geïnformeerd over hun effectief 
gasverbruik en de desbetreffende kosten, 
en voldoende frequent om hen in staat te 
stellen hun verbruik te regelen. Voor deze 
bijzondere dienst mogen de afnemers geen 
specifieke extra lasten worden 
aangerekend;

Or. en

Motivering

De eis dat afnemers maandelijks moeten worden geïnformeerd is overdreven en 
waarschijnlijk ook niet evenredig gezien de hoge kosten van meteropneming.  Bovendien is 
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deze zaak al geregeld in artikel 13 van de richtlijn energiediensten.  Op een markt met vrije 
concurrentie worden extra kosten uiteindelijk doorberekend in de rekening voor de afnemer.  
De wijziging van de tekst dient om de bedoeling te verduidelijken.

Amendement 545
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier."

(j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier mogen veranderen, 
waarbij het hele proces niet meer dan een 
maand duurt vanaf het moment dat alle 
vereiste informatie is verstrekt en het 
contract tussen de afnemer en de nieuwe 
leverancier is gesloten, tot de feitelijke 
datum van de verandering.

Or. en

Motivering

Het veranderen van leverancier mag de afnemers geen onevenredig grote inspanningen en 
lange tijd kosten. Daarom is het belangrijk dat er een tijdslimiet voor het proces is. 

Het moet makkelijk en snel gaan, zonder dat een van de betrokken partijen het proces kan 
traineren. De duur van het veranderingsproces moet ook rekening houden met technische 
vereisten, maar mag geen hindernis worden die afnemers ervan weerhoudt van leverancier te 
veranderen, noch het marktaandeel van bestaande leveranciers bestendigen.

Amendement 546
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier."

(j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier mogen veranderen, 
waarbij het hele proces niet meer dan een 
maand duurt vanaf het moment dat alle 
vereiste informatie is verstrekt en het 
contract tussen de afnemer en de nieuwe 
leverancier in werking treedt, tot de 
feitelijke datum van de verandering. De
rekening van de klant bij zijn vorige 
leverancier wordt vereffend niet later dan 
één maand volgend op de laatste levering 
door de vorige leverancier."

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste indicatoren voor een open en efficiënte energiemarkt is het gemak 
waarmee afnemers van leverancier kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk dat er een 
vaste tijdslimiet voor het proces is.

Amendement 547
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier."

(j) op om het even welk moment van het 
jaar van leverancier kunnen veranderen, 
waarbij de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt ingediend niet 
later dan twee maanden volgend op de 
laatste levering door de vorige 
leverancier."

Or. en
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Motivering

De eis moet worden versoepeld om rekening te houden met het feit dat de oude leverancier 
voor de laatste opneming van de meterstand afhankelijk is van de distributiefirma/nieuwe 
leverancier en van industriële processen.

Amendement 548
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(j bis) de rekening van de klant bij zijn 
vorige leverancier wordt vereffend niet 
later dan één maand volgend op de laatste 
levering door de vorige leverancier."

Or. en

Motivering

Het veranderen van leverancier mag de afnemers geen onevenredig grote inspanningen en 
lange tijd kosten. Daarom is het belangrijk dat er een tijdslimiet voor het proces is. 

Het moet makkelijk en snel gaan, zonder dat een van de betrokken partijen het proces kan 
traineren. De duur van het veranderingsproces moet ook rekening houden met technische 
vereisten, maar mag geen hindernis worden die afnemers ervan weerhoudt van leverancier te 
veranderen, noch het marktaandeel van bestaande leveranciers bestendigen.

Amendement 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(j bis) het Europees Handvest 
betreffende de rechten van de 
energieconsument, als voorgesteld door de 
Commissie, dient als basis voor de door 
het Agentschap aan de Commissie 
voorgestelde richtsnoeren inzake 
consumentenbescherming."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe alinea (j bis) aan Bijlage A van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

In het Europees Handvest voor energieconsumenten worden de standpunten van de relevante 
belanghebbenden en de sociale partners inzake consumentenrechten in aanmerking genomen, 
en dit handvest moet in het kader van deze richtlijn worden erkend.

Amendement 550
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(j bis) het Europees Handvest 
betreffende de rechten van de 
energieconsument, als voorgesteld door de 
Commissie, dient als basis voor de door 
het Agentschap aan de Commissie 
voorgestelde richtsnoeren inzake 
consumentenbescherming."

Or. en

Motivering

In het Europees Handvest voor energieconsumenten worden de standpunten van de relevante 
belanghebbenden en de sociale partners inzake consumentenrechten in aanmerking genomen, 
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en dit handvest moet in het kader van deze richtlijn worden erkend.

Amendement 551
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(j bis) het Europees Handvest 
betreffende de rechten van de 
energieconsument, als voorgesteld door de 
Commissie, dient als basis voor de door 
het Agentschap aan de Commissie 
voorgestelde richtsnoeren inzake 
consumentenbescherming."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe alinea (j bis) aan Bijlage A van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

In het Europees Handvest voor energieconsumenten worden de standpunten van de relevante 
belanghebbenden en de sociale partners inzake consumentenrechten in aanmerking genomen, 
en dit handvest moet in het kader van deze richtlijn worden erkend.

Amendement 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(j ter) in elke lidstaat wordt een 
onafhankelijk orgaan opgericht dat de 
consumenten vertegenwoordigt op 
energiegebied. Dit orgaan 
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vertegenwoordigt de consumenten bij 
officieel overleg met de relevante organen 
over de interne markt voor energie. Dit 
orgaan verzekert dat eindafnemers op 
passende wijze overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
beschermd, en is tevens verantwoordelijk 
voor de verstrekking van specifiek 
onafhankelijk advies en betrouwbare 
informatie aan de afnemers."

Or. en

(Toevoeging van een nieuwe alinea (j ter) aan Bijlage A van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Enerzijds moet de nationale regelgever de bevoegdheid krijgen om afnemers te beschermen, 
maar het is ook noodzakelijk dat consumenten zelf een officiële vertegenwoordiging krijgen. 
De nationale regelgever en het consumentenorgaan moeten zorgen voor samenwerking, 
uitwisseling van informatie en een consequente behandeling van aangelegenheden die beide 
organisaties raken.

Amendement 553
Mia De Vits

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(j ter) in elke lidstaat wordt een 
onafhankelijk orgaan opgericht dat de 
consumenten vertegenwoordigt op 
energiegebied. Dit orgaan 
vertegenwoordigt de consumenten bij 
officieel overleg met de relevante organen 
over de interne markt voor energie. Dit 
orgaan verzekert dat eindafnemers op 
passende wijze overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
beschermd, en is tevens verantwoordelijk 
voor de verstrekking van specifiek 
onafhankelijk advies en betrouwbare 
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informatie aan de afnemers."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe alinea  aan Bijlage A van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Enerzijds moet de nationale regelgever de bevoegdheid krijgen om afnemers te beschermen, 
maar het is ook noodzakelijk dat consumenten zelf een officiële vertegenwoordiging krijgen. 
De nationale regelgever en het consumentenorgaan moeten zorgen voor samenwerking, 
uitwisseling van informatie en een consequente behandeling van aangelegenheden die beide 
organisaties raken.

Amendement 554
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2003/55/EG
Bijlage A – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(j ter) in elke lidstaat wordt een 
onafhankelijk orgaan opgericht dat de 
consumenten vertegenwoordigt op 
energiegebied. Dit orgaan 
vertegenwoordigt de consumenten bij 
officieel overleg met de relevante organen 
over de interne markt voor energie. Dit 
orgaan verzekert dat eindafnemers op 
passende wijze overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
beschermd, en is tevens verantwoordelijk 
voor de verstrekking van specifiek 
onafhankelijk advies en betrouwbare 
informatie aan de afnemers."

Or. en

Motivering

Enerzijds moet de nationale regelgever de bevoegdheid krijgen om afnemers te beschermen, 
maar het is ook noodzakelijk dat consumenten zelf een officiële vertegenwoordiging krijgen. 
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De nationale regelgever en het consumentenorgaan moeten zorgen voor samenwerking, 
uitwisseling van informatie en een consequente behandeling van aangelegenheden die beide 
organisaties raken.

Amendement 555
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten trekken alle wetten, 
regelingen en bestuursrechtelijke 
bepalingen in die aardgasbedrijven en 
regelgevende of andere instanties 
verhinderen om hun taken te vervullen of 
hun bevoegdheden of verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn uit te oefenen.

Or. en

Motivering

Het kan zijn dat regelgevende instanties hun legitieme bevoegdheden of taken uit hoofde van 
deze richtlijn niet kunnen vervullen vanwege nationale wetgeving. Als de tarieven, vaak op 
grond van nationale wetgeving, kunstmatig laag worden gehouden, dan kan dat de nationale 
regelgevende instantie verhinderen kruissubsidies onmogelijk te maken en kan in bepaalde 
lidstaten de nationale wet beletten dat bijzonder maatregelen worden genomen (bijv. veiling 
van gascapaciteit). Dergelijke hindernissen voor een effectieve concurrentie moeten 
verdwijnen.

Amendement 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie brengt het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks verslag uit 
over de formele en praktische omzetting 
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van deze richtlijn in elke lidstaat.

Or. en

Motivering

Dit moet zorgen voor daadwerkelijke omzetting van de bepalingen van deze richtlijn.

Amendement 557
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een overheidsbedrijf direct of 
indirect betrokken is bij de aankoop van 
delen van een verticaal geïntegreerde 
onderneming, dan wordt de prijs ter 
vereffening van een dergelijke transactie
medegedeeld aan de Commissie. Hierbij 
wordt ook een verklaring van een 
internationale accountantsfirma 
betreffende de onderliggende 
vermogenswaarde verstrekt. De 
Commissie mag deze informatie alleen 
gebruiken om controle op staatssteun uit 
te oefenen.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat sprake is van gelijke concurrentievoorwaarden voor 
overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen.
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Amendement 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Zes jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn brengt de Commissie op 
basis van openbare raadplegingen, in het 
licht van discussies met de bevoegde 
instanties en na inwinning van het advies 
van het Agentschap voor samenwerking 
tussen energieregelgevers, aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de wenselijkheid van handhaving 
of wijziging van deze richtlijn. Hierbij 
worden de verschillende wijzen van 
herstructurering van gasbedrijven die 
worden beschreven in de artikelen 7 bis 
tot 7 quinquies,9 en 9 ter van Richtlijn 
2003/55/EG bekeken, vooral in termen 
van de mate waarin zij daadwerkelijk 
gevolgen hebben voor de toegang tot het 
net en de noodzakelijke investeringen.

Or. en

Motivering

Dit moet zorgen voor daadwerkelijke omzetting van de bepalingen van deze richtlijn.
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