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Amendement 38
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan het recht om aardgas te 
verkopen in een andere lidstaat onder 
gelijke voorwaarden en zonder 
discriminatie of achterstelling echter niet 
worden gewaarborgd voor elke 
onderneming in de Gemeenschap. Met 
name bestaat een niet-discriminerende 
netwerktoegang en een gelijk effectief 
niveau van regelgevend toezicht nog niet in 
elke lidstaat aangezien het huidige 
wetgevingskader niet volstaat.

(3) Momenteel kan het recht om aardgas te 
verkopen in een andere lidstaat onder 
gelijke voorwaarden en zonder 
discriminatie of achterstelling echter niet 
worden gewaarborgd voor alle 
ondernemingen in alle lidstaten. Met 
name bestaat een niet-discriminerende 
netwerktoegang en een gelijk effectief 
niveau van regelgevend toezicht nog niet in 
elke lidstaat aangezien het huidige 
wetgevingskader niet volstaat.

Or. en

Motivering

De formulering die de Commissie voorstelt, wekt de indruk dat de mededingingsproblemen 
die de Commissie wil aanpakken, in alle lidstaten van de EU bestaan.

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Uit onlangs door Eurostat 
gepubliceerde statistieken blijkt dat de 
EU-27 in 2005 voor 57,7% van haar gas 
afhankelijk was van invoer. Hoewel de 
gasproductie in de EU-27 in de periode 
1995-2005 relatief constant bleef, is het 
interne aardgasverbruik met 33% 
toegenomen, waardoor de invoer van gas 
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met 77% is gestegen. Afgezien van 
Denemarken en Nederland, de enige 
gasexporteurs, en Groot-Brittannië, 
Roemenië en Polen, die 10%, 30% 
respectievelijk 70% van hun gas moeten 
invoeren, zijn de overige lidstaten voor 
80% afhankelijk van ingevoerd aardgas.

Or. ro

Motivering

Deze statistische gegevens zijn nodig ter illustratie van de Europese aardgasmarkt en de 
afhankelijkheid van de lidstaten van gasinvoer voor hun energievoorziening.

Amendement 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
van 10 januari 2007 "Een energiebeleid 
voor Europa" wordt het belang 
onderstreept van de voltooiing van de 
interne gasmarkt en de totstandbrenging 
van een gelijk speelveld voor alle in de 
Gemeenschap gevestigde gasbedrijven. Uit 
de mededeling betreffende de interne 
energiemarkt en het eindverslag over het 
sectorale mededingingsonderzoek blijkt 
dat de huidige regels en maatregelen niet 
het vereiste kader leveren om de 
doelstelling van een goed functionerende 
interne markt te verwezenlijken.

(4) In de mededeling van de Commissie 
van 10 januari 2007 "Een energiebeleid 
voor Europa" wordt het belang 
onderstreept van de voltooiing van de 
interne gasmarkt en de totstandbrenging 
van een gelijk speelveld voor alle in de 
Gemeenschap gevestigde gasbedrijven. Uit 
de mededeling betreffende de interne 
energiemarkt blijkt dat de huidige regels en 
maatregelen niet het vereiste kader leveren 
om de doelstelling van een goed 
functionerende interne markt te 
verwezenlijken. Anderzijds leveren het 
eindverslag over het sectorale 
mededingingsonderzoek en de 
effectbeoordeling die is uitgevoerd ter 
onderbouwing van het derde 
wetgevingspakket voor de interne 
energiemarkt, geen overtuigende 
aanwijzingen op aan de hand waarvan 
kan worden vastgesteld wat de beste of de 
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enige manier is om de werking van die 
markt te verbeteren.

Or. fr

Motivering

De effectbeoordeling is bij de presentatie in de ITRE-commissie sterk bekritiseerd, vooral 
vanwege de zeer aanvechtbare statistische correlaties en de reeksen onvolledige gegevens 
zonder referenties. Er wordt een gedeeltelijk beeld gegeven van de wijze waarop de 
aardgasmarkten in Europa werkelijk functioneren, zodat er niet één manier kan worden 
aangegeven om de werking van die markten te verbeteren.

Amendement 41
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In veel lidstaten word de markt 
gedomineerd door grote spelers. De 
nationale regelgevende instanties dienen 
gemachtigd te worden om de 
marktbeheersing door een 
gasonderneming vast te stellen en een 
plan in te dienen om op middellange 
termijn het aandeel op de relevante markt 
te beperken tot 20%. De relevante markt 
dient door de Commissie te worden 
gedefinieerd, waarbij rekening gehouden 
dient te worden met eventuele wijzigingen 
in de geografische omvang van de markt.

Or. en

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden opengebroken, vooral als er dominante 
marktspelers zijn, en zullen andere marktspelers eerlijke toegang krijgen. Naarmate de 
markten sterker geïntegreerd raken, zal de geografische omvang van de markt toenemen; deze 
bepaling biedt de ondernemningen in dat geval groeimogelijkheden.
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Amendement 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In veel lidstaten word de markt 
gedomineerd door grote spelers. De 
nationale regelgevende instanties dienen 
gemachtigd te worden om de 
marktbeheersing door gasondernemingen 
vast te stellen en de nodige maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat geen 
enkele onderneming een aandeel van 
meer dan 30% heeft, de drie grootste
ondernemingen een aandeel van ten 
hoogste 50% en de vijf grootste 
ondernemingen een aandeel van ten 
hoogste 66,7% van de relevante markt 
hebben. De relevante markt dient door de 
Commissie te worden gedefinieerd, 
waarbij rekening gehouden dient te 
worden met eventuele wijzigingen in de 
geografische omvang van de markt.

Or. en

Motivering

Om prijsmanipulatie op een relevante markt te voorkomen, is niet alleen het marktaandeel 
van de grootste onderneming van belang, maar ook een zekere deconcentraie op de rest van 
de markt. De mededingingsautoriteiten meten de marktconcentratie met behulp van 
concentratiepercentages (CR 1, CR 3, CR 5).

Amendement 43
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In veel lidstaten word de markt 
gedomineerd door grote spelers. De 
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nationale regelgevende instanties dienen 
gemachtigd te worden om de 
marktbeheersing door een 
gasonderneming vast te stellen en een 
plan in te dienen om op middellange 
termijn het aandeel op de relevante markt 
te beperken tot 40%, overeenkomstig de 
criteria van de Commissie voor de 
beoordeling van aanmerkelijke 
marktmacht. De relevante markt dient 
door de Commissie te worden 
gedefinieerd, waarbij rekening gehouden 
dient te worden met eventuele wijzigingen 
in de geografische omvang van de markt.

Or. en

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden opengebroken, vooral als er dominante 
marktspelers zijn, en zullen andere marktspelers eerlijke toegang krijgen. Naarmate de 
markten sterker geïntegreerd raken, zal de geografische omvang van de markt toenemen; deze 
bepaling biedt de ondernemningen in dat geval groeimogelijkheden.

Amendement 44
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In veel lidstaten word de markt 
gedomineerd door grote spelers. De 
nationale regelgevende instanties dienen 
gemachtigd te worden om de 
marktbeheersing door een 
gasonderneming vast te stellen en een 
plan in te dienen om op middellange 
termijn het aandeel op de relevante markt 
te beperken tot 50%, hetgeen nog verder 
gaat dan de criteria van de Commissie 
voor de beoordeling van aanmerkelijke 
marktmacht. De relevante markt dient 
door de Commissie te worden 
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gedefinieerd, waarbij rekening gehouden 
dient te worden met eventuele wijzigingen 
in de geografische omvang van de markt.

Or. en

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden opengebroken, vooral als er dominante 
marktspelers zijn, en zullen andere marktspelers eerlijke toegang krijgen. Naarmate de 
markten sterker geïntegreerd raken, zal de geografische omvang van de markt toenemen; deze 
bepaling biedt de ondernemningen in dat geval groeimogelijkheden.

Amendement 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zonder een effectieve scheiding van 
netwerken van productie- en 
leveringsactiviteiten blijft het inherente 
risico van discriminatie bestaan, niet alleen 
bij de exploitatie van de netwerken, maar 
ook wat de stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven betreft om op 
toereikende wijze in hun netwerken te 
investeren.

(5) Zonder een effectieve scheiding van 
netwerken van productie- en 
leveringsactiviteiten blijft het inherente 
risico van discriminatie bestaan, niet alleen 
bij de exploitatie van de netwerken, maar 
ook wat de stimulansen voor de bedrijven 
betreft om op toereikende wijze in hun 
netwerken te investeren. De belangrijkste 
drijfveer is de vergoeding die de beheerder 
ontvangt. Indien de nationale 
regelgevende instantie de vergoeding op 
een laag niveau vaststelt, zou dit tot een 
daling van de investeringen leiden. Stelt 
zij de vergoeding daarentegen op een 
eerlijk en evenredig niveau vast, waardoor 
de inkomsten de kosten dekken en de 
investering zich terugverdient, zou dit 
automatisch een stijging van de 
investeringen teweegbrengen, ongeacht of 
de netwerkbeheerder deel uitmaakt van 
een geïntegreerde groep. Bepalend voor 
investeringen zijn daarom in de 
allereerste plaats de tariefvoorschriften en 
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de rol en bevoegdheden van de nationale 
regelgevende instanties, die versterkt 
moeten worden om de interne markt ten 
behoeve van de consument te voltooien.

Or. fr

Motivering

De eigendomsstructuur van een onderneming is niet bepalend voor investeringen; die worden 
gedaan als waarschijnlijk is dat de investeringen zullen renderen. Ontvlechting van de 
eigendom is geen oplossing voor het probleem dat bij alle monopolies speelt, namelijk het 
gevaar dat de situatie kan worden uitgebuit om de inkomsten uit het monopolie te 
maximaliseren. Dit gevaar bestaat ongeacht de eigendomsstructuur, of de onderneming nu 
verticaal geïntegreerd is of niet. 

Amendement 46
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zonder een effectieve scheiding van 
netwerken van productie- en 
leveringsactiviteiten blijft het inherente
risico van discriminatie bestaan, niet alleen 
bij de exploitatie van de netwerken, maar 
ook wat de stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven betreft om op 
toereikende wijze in hun netwerken te 
investeren.

(5) Zonder een effectieve scheiding van 
netwerken van productie- en 
leveringsactiviteiten blijft er een risico van 
discriminatie bestaan, niet alleen bij de 
exploitatie van de netwerken, maar ook wat 
de stimulansen voor verticaal geïntegreerde 
bedrijven betreft om op toereikende wijze 
in hun netwerken te investeren.

Or. en
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Amendement 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De momenteel geldende juridische en 
functionele ontvlechtingsregels hebben niet 
geleid tot een effectieve ontvlechting van 
de transmissiesysteembeheerders. Op zijn 
vergadering van 8 en 9 maart 2007 in 
Brussel heeft de Europese Raad de 
Commissie verzocht om 
wetgevingsvoorstellen uit te werken voor 
een daadwerkelijke scheiding tussen 
leverings- en productiediensten, enerzijds, 
en de netwerkexploitatie, anderzijds.

(6) De momenteel geldende juridische en 
functionele ontvlechtingsregels hebben nog 
niet geleid tot een effectieve ontvlechting 
van de transmissiesysteembeheerders in 
elke lidstaat, hetgeen ten dele te wijten is 
aan gebrekkige uitvoering van de 
bestaande Europese wetgeving. Op zijn 
vergadering van 8 en 9 maart 2007 in 
Brussel heeft de Europese Raad de 
Commissie verzocht om 
wetgevingsvoorstellen uit te werken voor 
een daadwerkelijke scheiding tussen 
leverings- en productiediensten, enerzijds, 
en de netwerkexploitatie, anderzijds.

Or. en

Motivering

Vermeld dient te worden dat één van de redenen voor de tekortschietende werking van de 
Europese energiemarkten is gelegen in de ontoereikende uitvoering van de huidige 
regelgeving, zoals ook is onderstreept in de paragrafen 151 tot 153 en 478 van het verslag 
van 10 januari 2007 over het sectoronderzoek.

Amendement 48
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de ingediende effectbeoordeling 
kon niet onomstotelijk worden 
aangetoond dat er in de energiesector een 
causaal verband bestaat tussen 
toegangsdiscriminatie en 
eigendomsstructuur, tussen 
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investeringsvolume en 
eigendomsstructuur of tussen prijsniveau 
en eigendomsstructuur. De beschikbare 
empirische gegevens wijzen eerder op een 
causaal verband tussen al deze punten en 
efficiënte regulering.

Or. de

Motivering

De ingediende effectbeoordeling bevat de empirische gegevens die de basis vormen voor de 
onderhavige voorstellen. Ook na een zorgvuldige inhoudelijke bestudering van de 
effectbeoordeling en de achtergrond blijft het twijfelachtig of met het voorgestelde 
maatregelenpakket de doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.

Amendement 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -
investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen. 
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, is duidelijk 
de meest effectieve en stabiele manier om 
het inherente belangenconflict op te lossen 
en de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen. Om deze reden heeft het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor 
de interne gas- en elektriciteitsmarkt 
gesteld dat het ontvlechting van de 
eigendom op het niveau van transmissie 
ziet als het efficiëntste middel om 

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -
investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen. 
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, wordt door 
de Commissie beschouwd als een
effectieve en stabiele manier om het 
inherente belangenconflict op te lossen en 
de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen. Om deze reden heeft het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor 
de interne gas- en elektriciteitsmarkt 
gesteld dat het ontvlechting van de 
eigendom op het niveau van transmissie 
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investeringen in infrastructuur op niet-
discriminerende wijze te bevorderen en te 
zorgen voor eerlijke toegang tot het 
netwerk voor nieuwkomers en 
transparantie op de markt. Van de lidstaten 
moet derhalve worden geëist dat wordt 
gewaarborgd dat eenzelfde persoon geen 
zeggenschap kan uitoefenen, inclusief via 
blokkeringsrechten van 
minderheidsaandeelhouders over 
beslissingen van strategisch belang, over 
een productie- of leveringsbedrijf en 
tezelfdertijd belangen heeft in of rechten 
uitoefent over een 
transmissiesysteembeheerder of een 
transmissiesysteem. Omgekeerd moet 
zeggenschap over een 
transmissiesysteembeheerder de 
mogelijkheid uitsluiten een belang te 
hebben in of rechten uit te oefenen over 
een leveringsbedrijf.

ziet als een efficiënt middel om 
investeringen in infrastructuur op niet-
discriminerende wijze te bevorderen en te 
zorgen voor eerlijke toegang tot het 
netwerk voor nieuwkomers en 
transparantie op de markt. Aangezien de 
Gemeenschap niet bevoegd is de 
onteigening van ondernemingen en 
productiemiddelen op te leggen en
gebonden is aan het fundamentele 
eigendomsrecht, dienen de lidstaten 
echter ook het recht te hebben minder 
ingrijpende en logge instrumenten toe te 
passen om belangenconflicten op te lossen 
en de investeringen te waarborgen. 
Bovendien kan alleen met zulke
alternatieven de gelijke behandeling van 
openbare en particuliere ondernemingen 
worden gegarandeerd, een van de aan het 
Gemeenschapsrecht ten grondslag 
liggende beginselen.

Or. en

Motivering

Hoewel de ontvlechting van de eigendom kan worden gezien als een efficiënte manier om het 
belangenconflict in geïntegreerde ondernemingen op te lossen, zijn alle voorstanders van 
ontvlechting van de eigendom er tot dusverre niet in geslaagd aan te tonen dat de bestaande 
mededingingsproblemen op de Europese energiemarkten alleen kunnen worden opgelost met 
behulp van ontvlechting van de eigendom van de transmissiesysteembeheerders.

Amendement 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uitsluitend het wegwerken van 
inherente stimulansen voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven om hun 
concurrenten qua netwerktoegang en -

(7) Het wegwerken van inherente 
stimulansen voor verticaal geïntegreerde 
bedrijven om hun concurrenten qua 
netwerktoegang en -investeringen te 
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investeringen te discrimineren, kan een 
effectieve ontvlechting waarborgen. 
Ontvlechting van de eigendom, wat 
inhoudt dat de netwerkeigenaar is 
aangewezen als de netwerkbeheerder en 
onafhankelijk is van belangen in de 
productie- en leveringssector, is duidelijk 
de meest effectieve en stabiele manier om 
het inherente belangenconflict op te lossen 
en de continuïteit van de voorziening te 
waarborgen. Om deze reden heeft het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
10 juli 2007 inzake de vooruitzichten voor 
de interne gas- en elektriciteitsmarkt 
gesteld dat het ontvlechting van de 
eigendom op het niveau van transmissie 
ziet als het efficiëntste middel om 
investeringen in infrastructuur op niet-
discriminerende wijze te bevorderen en te 
zorgen voor eerlijke toegang tot het 
netwerk voor nieuwkomers en 
transparantie op de markt. Van de 
lidstaten moet derhalve worden geëist dat 
wordt gewaarborgd dat eenzelfde persoon 
geen zeggenschap kan uitoefenen, 
inclusief via blokkeringsrechten van 
minderheidsaandeelhouders over 
beslissingen van strategisch belang, over 
een productie- of leveringsbedrijf en 
tezelfdertijd belangen heeft in of rechten 
uitoefent over een 
transmissiesysteembeheerder of een 
transmissiesysteem. Omgekeerd moet 
zeggenschap over een 
transmissiesysteembeheerder de 
mogelijkheid uitsluiten een belang te 
hebben in of rechten uit te oefenen over 
een leveringsbedrijf.

discrimineren, kan een effectieve 
ontvlechting waarborgen. Ontvlechting van 
de eigendom, wat inhoudt dat de 
netwerkeigenaar is aangewezen als de 
netwerkbeheerder en onafhankelijk is van 
belangen in de productie- en 
leveringssector, is een van de manieren
om het inherente belangenconflict op te 
lossen. Het Europees Parlement heeft in 
zijn resolutie van 10 juli 2007 inzake de 
vooruitzichten voor de interne gas- en 
elektriciteitsmarkt overigens gesteld dat de 
uitvoering van verdere 
ontvlechtingsmaatregelen voor de 
gasmarkt niet eenvoudig is, en heeft 
daarom aangedrongen op de ontwikkeling 
van specifieke oplossingen om deze sector 
in staat te stellen de interne gasmarkt te 
voltooien, rekening houdend met de 
verschillen tussen de stroomopwaartse en 
stroomafwaartse markten.

Or. fr

Motivering

Ontvlechting van de eigendom is één van de manieren die de Commissie voorstelt om het 
belangenconflict dat inherent is aan verticaal geïntegreerde ondernemingen, op te lossen. Het 
is echter niet de enige manier om dit te bereiken en en moet één van de opties blijven die in de 
richtlijn worden genoemd. Er is geen overtuigend bewijs dat ontvlechting van de eigendom 
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het mogelijk maakt de continuïteit van de voorziening te waarborgen! Dit zou moeten worden 
aangetoond in een serieuze effectbeoordeling, hetgeen niet het geval is geweest.

Amendement 51
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Elk in te voeren systeem moet 
doeltreffend zijn bij het wegnemen van 
eventuele belangenconflicten tussen 
stroomproducenten en 
transmissiesysteembeheerders en mag niet 
leiden tot een lastig en log 
regelgevingsregime voor de nationale 
regelgevende instanties waarvan de 
uitvoering moeilijk en duur zou zijn.

Or. en

Motivering

Elk in te voeren systeem moet doeltreffend en eenvoudig zijn.

Amendement 52
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Elk in te voeren systeem moet 
doeltreffend zijn bij het wegnemen van 
eventuele belangenconflicten tussen 
stroomproducenten en 
transmissiesysteembeheerders, teneinde 
prikkels te creëren voor de nodige 
investeringen en de toegang van 
nieuwkomers in het kader van een 
transparant, efficiënt regelgevingsregime 
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te waarborgen.

Or. en

Motivering

De nodige investeringen zullen worden gedaan als er geen belangenconflicten zijn tussen de 
stroomproducenten en de transmissiesysteembeheerders.

Amendement 53
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Elk in te voeren systeem moet 
doeltreffend zijn bij het wegnemen van 
eventuele belangenconflicten tussen 
producenten en 
transmissiesysteembeheerders en mag niet 
leiden tot een lastig en log 
regelgevingsregime voor de nationale 
regelgevende instanties waarvan de 
uitvoering moeilijk en duur zou zijn.

Or. en

Motivering

Elk in te voeren systeem moet doeltreffend en eenvoudig zijn.

Amendement 54
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Elk in te voeren systeem moet 
doeltreffend zijn bij het wegnemen van 
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eventuele belangenconflicten tussen 
stroomproducenten en 
transmissiesysteembeheerders en mag niet 
leiden tot een lastig en log 
regelgevingsregime voor de nationale 
regelgevende instanties waarvan de 
uitvoering moeilijk en duur zou zijn.

Or. en

Motivering

Elk in te voeren systeem moet doeltreffend en eenvoudig zijn.

Amendement 55
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (7 bis) Gas wordt voornamelijk en in 
toenemende mate uit niet-Europese 
landen in de Unie ingevoerd. In Europese 
regelgeving moet rekening worden 
gehouden met de specifieke integratie van 
de gassector in de wereldmarkt, met 
inbegrip van de verschillen in de de 
stroomopwaartse en stroomafwaartse 
markten. 

Or. de

Motivering

Zowel het Europees Parlement als de Europese Raad hebben gevraagd voldoende rekening te 
houden met de verschillen tussen elektriciteit en gas.
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Amendement 56
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) In zijn resolutie van 10 juli 2007 
over de vooruitzichten van de interne gas-
en elektriciteitsmarkt heeft het Europees 
Parlement erkend "dat de toepassing van 
verdere ontvlechtingsmaatregelen in de 
gassector niet onomstreden is"en dat het 
daarom nodig is "specifieke oplossingen 
te ontwikkelen (...), rekening houdende 
met de verschillen tussen de markten 
upstream en downstream". Evenzo heeft 
de Europese Raad, op 8 en 9 maart 2007 
in Brussel bijeen, de Commissie verzocht 
rekening te houden met de verschillen 
tussen elektriciteit en gas. De verschillen 
zijn met name een gevolg van het feit dat 
gas voornamelijk en in toenemende mate 
uit niet-Europese landen moet worden 
ingevoerd, terwijl elektriciteit in Europa 
zelf wordt geproduceerd.

Or. de

Motivering

Zowel het Europees Parlement als de Europese Raad hebben gevraagd voldoende rekening te 
houden met de verschillen tussen elektriciteit en gas.

Amendement 57
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien ontvlechting van de 
eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 

(8) Aangezien ontvlechting van de 
eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 
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moeten de lidstaten extra tijd krijgen om de 
relevante bepalingen toe te passen. Gezien 
de verticale kruisverbanden tussen de 
elektriciteits- en de gassector gelden de 
ontvlechtingsbepalingen bovendien voor 
beide sectoren samen.

moeten de lidstaten extra tijd krijgen om de 
relevante bepalingen toe te passen. 

Or. en

Amendement 58
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien ontvlechting van de 
eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 
moeten de lidstaten extra tijd krijgen om de 
relevante bepalingen toe te passen. Gezien 
de verticale kruisverbanden tussen de 
elektriciteits- en de gassector gelden de 
ontvlechtingsbepalingen bovendien voor 
beide sectoren samen.

(8) Aangezien ontvlechting van de 
eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 
moeten de lidstaten extra tijd krijgen om de 
relevante bepalingen toe te passen. 

Or. de

Motivering

De ontvlechtingsvoorschriften hebben vergaande gevolgen voor de continuïteit van de 
voorziening in Europa. Daarom mogen sectorspecifieke oplossingen niet bij voorbaat worden 
uitgesloten.

Amendement 59
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien ontvlechting van de (8) Aangezien ontvlechting van de 
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eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 
moeten de lidstaten extra tijd krijgen om de 
relevante bepalingen toe te passen. Gezien 
de verticale kruisverbanden tussen de 
elektriciteits- en de gassector gelden de 
ontvlechtingsbepalingen bovendien voor 
beide sectoren samen.

eigendom in sommige gevallen een 
herstructurering van de bedrijven vergt, 
moeten de lidstaten die besluiten tot 
ontvlechting van de eigendom over te 
gaan, extra tijd krijgen om de relevante 
bepalingen toe te passen. Gezien de 
verticale kruisverbanden tussen de 
elektriciteits- en de gassector gelden de 
ontvlechtingsbepalingen bovendien voor 
beide sectoren samen.

Or. en

Motivering

De nieuwe formulering geeft aan dat ontvlechting van de eigendom slecht één mogelijkheid is.

Amendement 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw) 

Amendement

(8 bis) De lidstaten kunnen desgewenst de 
bepalingen van deze richtlijn inzake de 
effectieve en efficiënte scheiding van 
transmissiesystemen en 
transmissiesysteembeheerders toepassen. 
Deze scheiding is effectief omdat zij de 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteembeheerders helpt 
waarborgen. Zij is efficiënt omdat zij voor 
een beter aangepast regelgevingskader 
zorgt dat waarborgen biedt voor eerlijke 
concurrentie, voldoende investeringen, 
toegang voor nieuwkomers en de 
integratie van de aardgasmarkten. Zij 
berust op een pijler met organisatorische 
maatregelen en maatregelen inzake het 
bestuur van transmissiesysteembeheerders 
en op een pijler met maatregelen op het 
gebied van investeringen, de aansluiting 
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van nieuwe productiecapaciteiten op het 
net en marktintegratie door middel van 
regionale samenwerking. Zij sluit aan bij 
de voorwaarden die de Europese Raad op 
8 en 9 maart 2007 in Brussel gesteld 
heeft.

Or. fr

Motivering

Dankzij de effectieve en efficiënte scheiding van transmissiesystemen en 
transmissiesysteembeheerders (tsb's) kan de onafhankelijkheid van de tsb's worden 
gewaarborgd met maatregelen die verenigbaar zijn met de nationale grondwetten, het 
evenredigheidsbeginsel en het vrije verkeer van kapitaal. In combinatie met maatregelen om 
de investeringen en de marktintegratie te stimuleren, wordt hiermee een globaal antwoord 
gegeven en in de richtlijn moet dit daarom aan de lidstaten worden voorgesteld.

Amendement 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De aanwijzing van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen, 
maakt het voor verticaal geïntegreerde 
bedrijven mogelijk om hun eigendom van 
netwerkactiva te handhaven en 
tegelijkertijd een effectieve scheiding van 
de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult en er is voorzien 
in gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 62
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult en er is voorzien 
in gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult of een efficiënte 
en effectieve ontvlechting tot stand wordt 
gebracht en er is voorzien in gedetailleerde 
regelgevings- en toezichtsmechanismen.

Or. en

Motivering

Er moet een alternatieve methode worden geïntroduceerd om de onafhankelijkheid van 
transmissiesysteembeheerders binnen geïntegreerde bedrijven te waarborgen.

Amendement 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
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netwerkbeheerder vervult en er is voorzien 
in gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen.

netwerkbeheerder vervult of een efficiënte 
en effectieve ontvlechting tot stand wordt 
gebracht en er is voorzien in gedetailleerde 
regelgevings- en toezichtsmechanismen.

Or. en

Motivering

Op dit punt in de overwegingen moet worden onderstreept dat transmissiesysteembeheerders 
waarbij geen sprake is van ontvlechting van de eigendom, de keuze moeten hebben uit twee 
modellen: de onafhankelijke systeembeheerder en efficiënte en effectieve ontvlechting.

Amendement 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult en er is voorzien 
in gedetailleerde regelgevings- en 
toezichtsmechanismen. 

(10) De aanwijzing van systeembeheerders 
die onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen, maakt het voor verticaal 
geïntegreerde bedrijven mogelijk om hun 
eigendom van netwerkactiva te handhaven 
en tegelijkertijd een effectieve scheiding 
van de belangen te bewerkstelligen op 
voorwaarde dat de onafhankelijke 
systeembeheerder alle functies van een 
netwerkbeheerder vervult of een efficiënte 
en effectieve ontvlechting tot stand wordt 
gebracht en er is voorzien in gedetailleerde 
regelgevings- en toezichtsmechanismen. 

Or. fr

Motivering

De toepassing van een efficiënte en effectieve ontvlechting, zoals voorgesteld in de nieuwe 
overweging 8 bis, kan de onafhankelijkheid van de transmissiesysteembeheerders 
waarborgen. Deze optie heeft dezelfde waarde als ontvlechting van de eigendom met 
betrekking tot de activiteiten en de onafhankelijke systeembeheerder.
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Amendement 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als zij voldoen aan de voorschriften 
inzake doeltreffende en efficiënte 
ontvlechting, kunnen verticaal 
geïntegreerde ondernemingen, mits het 
netbedrijf alle functies van de 
netwerkbeheerder vervult en er 
gedetailleerde regelgeving en uitgebreide 
regelgevende controlemechanismen 
worden ingevoerd, hun eigendom van 
netwerkactiva handhaven en tegelijkertijd 
een effectieve scheiding van de belangen 
bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

Heeft betrekking op het geamendeerde artikel 8, lid 1.

Amendement 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen tussen, hetzij 
ontvlechting van de eigendom, hetzij, als 
afwijking, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 

Schrappen
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van productie- en leveringsbelangen. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van 
het geïntegreerde bedrijf in aandelen in 
het netwerkbedrijf en aandelen in de 
resterende productie- en 
leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan 
aan de eisen ten gevolge van ontvlechting 
van de eigendom

Or. en

Amendement 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen tussen, hetzij
ontvlechting van de eigendom, hetzij, als 
afwijking, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen uit drie 
mogelijkheden: ontvlechting van de 
eigendom, aanwijzing van een 
onafhankelijke systeembeheerder of 
doeltreffende en efficiënte ontvlechting.
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ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van 
het geïntegreerde bedrijf in aandelen in 
het netwerkbedrijf en aandelen in de 
resterende productie- en 
leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan 
aan de eisen ten gevolge van ontvlechting 
van de eigendom

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen de keuze te hebben uit drie mogelijkheden voor de ontvlechting van het 
transmissienetwerk: ontvlechting van de eigendom, het model van de onafhankelijke 
systeembeheerder, doeltreffende en efficiënte ontvlechting. Alle drie de opties zijn even 
geschikt om een niet-discriminerende toegang tot het systeem te garanderen, 
belangenconflicten binnen de geïntegreerde onderneming op te lossen en investeringen in het 
netwerk te stimuleren. 

Amendement 68
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen tussen, hetzij 
ontvlechting van de eigendom, hetzij, als 
afwijking, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen uit verschillende 
mogelijkheden:
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moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van 
het geïntegreerde bedrijf in aandelen in 
het netwerkbedrijf en aandelen in de 
resterende productie- en 
leveringsactiviteiten, mits wordt voldaan 
aan de eisen ten gevolge van ontvlechting 
van de eigendom.

Or. de

Amendement 69
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen tussen, hetzij
ontvlechting van de eigendom, hetzij, als 
afwijking, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen uit ontvlechting 
van de eigendom, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen en 
doeltreffende en efficiënte ontvlechting 
waarmee een effectieve scheiding van de 
transmissiesysteembeheerder wordt 
verzekerd, zonder de netwerkeigendom 
aan te tasten en zonder de verkoop van 
hetzij het transmissiesysteem hetzij de 
energieproductie te veroorzaken. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
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splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt doeltreffende en efficiënte ontvlechting als derde mogelijkheid 
ingevoerd naast ontvlechting van de eigendom en een onafhankelijke systeembeheerder.

Amendement 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen tussen, hetzij
ontvlechting van de eigendom, hetzij, als 
afwijking, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen uit ontvlechting 
van de eigendom, effectieve en efficiënte 
ontvlechting van de transmissiesystemen 
en de transmissiesysteembeheerders en
het aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
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productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom

netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom

Or. fr

Motivering

Om de onafhankelijkheid van de transmissiesysteembeheerders waarborgen, zien de lidstaten 
erop toe dat verticaal geïntegreerde ondernemingen zich moeten houden aan de bepalingen 
betreffende ontvlechting van de eigendom, effectieve en efficiënte ontvlechting of de 
onafhankelijke netexploitanten. Deze drie mogelijkheden zijn gelijkwaardig en worden als 
zodanig in het richtlijnvoorstel vermeld.

Amendement 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen tussen, hetzij
ontvlechting van de eigendom, hetzij, als 
afwijking, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen uit ontvlechting 
van de eigendom, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen, en 
effectieve en efficiënte ontvlechting van 
de transmissiesysteembeheerders. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
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netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom

geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
ontvlechting van de eigendom

Or. en

Motivering

Het aanwijzen van onafhankelijke netwerkbeheerders dient een gelijkwaardige optie te zijn. 
Heeft voorts betrekking op het geamendeerde artikel 8, lid 1.

Amendement 72
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen tussen, hetzij
ontvlechting van de eigendom, hetzij, als 
afwijking, het aanwijzen van 
systeembeheerders die onafhankelijk zijn 
van productie- en leveringsbelangen. De 
volledige doeltreffendheid van de 
oplossing van een onafhankelijke 
systeembeheerder moet worden 
gewaarborgd met behulp van specifieke 
aanvullende regels. Teneinde de belangen 
van de aandeelhouders van verticaal 
geïntegreerde bedrijven te vrijwaren, 
moeten de lidstaten de keuze hebben 
ontvlechting van de eigendom in te voeren, 
hetzij via directe desinvestering, hetzij via 
splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 

(11) Wanneer een onderneming die 
eigenaar is van een transmissiesysteem 
deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, moeten de lidstaten 
daarom de keuze krijgen uit ontvlechting 
van de eigendom, effectieve en efficiënte 
ontvlechting en, als afwijking, het 
aanwijzen van systeembeheerders die 
onafhankelijk zijn van productie- en 
leveringsbelangen. De volledige 
doeltreffendheid van de oplossing van een 
onafhankelijke systeembeheerder moet 
worden gewaarborgd met behulp van 
specifieke aanvullende regels. Teneinde de 
belangen van de aandeelhouders van 
verticaal geïntegreerde bedrijven te 
vrijwaren, moeten de lidstaten de keuze 
hebben ontvlechting van de eigendom in te 
voeren, hetzij via directe desinvestering, 
hetzij via splitsing van de aandelen van het 
geïntegreerde bedrijf in aandelen in het 
netwerkbedrijf en aandelen in de resterende 
productie- en leveringsactiviteiten, mits 
wordt voldaan aan de eisen ten gevolge van 
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ontvlechting van de eigendom ontvlechting van de eigendom

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen de keuze te hebben uit drie mogelijkheden voor de ontvlechting van het 
transmissienetwerk: ontvlechting van de eigendom, het model van de onafhankelijke 
systeembeheerder, effectieve en efficiënte ontvlechting. 

Amendement 73
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de concurrentie op de interne 
markt voor gas te versterken, moeten niet-
huishoudelijke klanten hun leveranciers 
kunnen kiezen en gasleveringscontracten 
met diverse leveranciers kunnen afsluiten. 
De consumenten dienen te worden 
beschermd tegen exclusiviteitsclausules in 
contracten die tot gevolg hebben dat 
concurrerende en/of aanvullende 
aanbiedingen uitgesloten worden.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet de consument in staat stellen te profiteren van lagere energieprijzen en moet 
dus voorkomen dat de huidige marktbeheersende leveranciers exclusiviteitsbepalingen 
opnemen in de contracten met hun klanten. Als gevolg van exclusiviteitsbepalingen kunnen 
niet-huishoudelijke klanten niet met meerdere leveranciers in zee gaan, waardoor zij 
aanzienlijk op hun energierekening zouden besparen. 
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Amendement 74
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers. 

Or. en

Motivering

Alle overheidsbedrijven ressorteren via een strikte, hiërarchische besluitvormingsketen onder 
de nationale, regionale c.q. lokale overheid. Gewoonlijk zijn strategische beslissingen van 
openbare energiebedrijven van belang voor de gehele economie van het land en worden 
daarom op politiek niveau genomen. Het onderbrengen van eigendom en operationeel beheer 
bij verschillende instanties van dezelfde overheid is onzin.   

Amendement 75
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van (12) Bij de tenuitvoerlegging van 
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daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers.

Or. en

Amendement 76
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers.
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Or. de

Motivering

Ongelijke behandeling van publieke en particuliere ondernemingen is discriminerend en niet 
gerechtvaardigd.

Amendement 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers.

Or. en

Motivering

Het ongelijk behandelen van openbare en particuliere transmissiesysteemeigenaren zou 
discriminerend zijn. In de overwegingen van de Commissie wordt onderscheiden tussen 
systemen in staatseigendom respectievelijk in particulier eigendom. 
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Amendement 78
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten.

(12) Bij de tenuitvoerlegging van 
daadwerkelijke ontvlechting moet het 
beginsel van niet-discriminatie tussen de 
openbare en de particuliere sector in acht 
worden genomen. Daartoe mag eenzelfde 
persoon niet over de mogelijkheid 
beschikken om enige invloed uit te 
oefenen, alleen dan wel gezamenlijk, op de 
samenstelling, stemming of besluitvorming 
in de organen van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de 
gasleveranciers. Mits de lidstaten in 
kwestie kunnen aantonen dat aan deze eis 
is voldaan, kunnen twee afzonderlijke 
overheidsinstanties zeggenschap hebben 
over enerzijds productie- en 
leveringsactiviteiten en anderzijds 
transportactiviteiten. Wanneer de verticale 
integratie gehandhaafd blijft doordat een 
lidstaat zeggenschap heeft over zowel de 
transmissiesysteembeheerder als de 
ondernemingen die productie- en 
leveringsactiviteiten uitvoeren, dient voor 
zulke entiteiten de eis van effectieve 
juridische ontvlechting te blijven gelden.

Or. en

Amendement 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 

(13) Een scheiding van netwerk- en 
leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
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voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van 
de internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde certificeringsprocedure voor in het kader van de 
ontvlechting van de eigendom opererende transmissiesysteembeheerders en onafhankelijke 
systeembeheerders is te zwaar en bureaucratisch. Een behoorlijke uitvoering van de 
ontvlechtingsregels kan ook worden verzekerd door middel van continue monitoring en 
toezicht van de regelgevende instanties op de TSB's. 

Amendement 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 

(13) Een scheiding van netwerk- en 
leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
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netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde certificeringsprocedure voor in het kader van de 
ontvlechting van de eigendom opererende transmissiesysteembeheerders en onafhankelijke 
systeembeheerders is te zwaar en bureaucratisch. Een behoorlijke uitvoering van de 
ontvlechtingsregels kan ook worden verzekerd door middel van continue monitoring en 
toezicht van de regelgevende instanties op de TSB's.

Amendement 81
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 

Een scheiding van netwerk- en 
leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap. Dit moet 
gelden voor zowel EU- als niet-EU-
ondernemingen. Om te waarborgen dat 
netwerk- en leveringsactiviteiten in het 
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productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

geheel van de Europese Unie gescheiden 
worden gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet het 
Agentschap het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

Or. lt

Amendement 82
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
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overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers ("het Agentschap")
het recht krijgen de door de regelgevende 
instanties genomen certificeringsbesluiten 
te herzien.

Or. en

Motivering

Het Agentschap kan er als objectieve bemiddelaar op toezien dat alle lidstaten op dezelfde 
manier werken. Het Agentschap zou over meer technische deskundigheid beschikken dan de 
Commissie. 

Amendement 83
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transmissiesysteembeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
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ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers ("het Agentschap")
het recht krijgen de door de regelgevende 
instanties genomen certificeringsbesluiten 
te herzien.

Or. en

Motivering

Het Agentschap kan er als objectieve bemiddelaar op toezien dat alle lidstaten op dezelfde 
manier werken. Het Agentschap zou over meer technische deskundigheid beschikken dan de 
Commissie. 

Amendement 84
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de gasmarkt in 
de EU. Gas kan de EU-burgers slechts 
bereiken via netwerken. Functionerende 
gasmarkten en met name de netwerken en 
andere activa die met de levering van gas 
verbonden zijn, zijn essentieel voor de 
openbare veiligheid, het 
concurrentievermogen van de economie en 
het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 
gastransmissiesysteem van groot belang is 
voor de Gemeenschap en dat dus extra 

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de gasmarkt in 
de EU. Gas kan de EU-burgers slechts 
bereiken via netwerken. Functionerende 
gasmarkten en met name de netwerken en 
andere activa die met de levering van gas
verbonden zijn, zijn essentieel voor de 
openbare veiligheid, het 
concurrentievermogen van de economie en 
het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. Wanprestaties op dit gebied 
komen pas met grote vertraging aan het 
licht. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 
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vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met 
betrekking tot de invloed van derde landen 
teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen. 
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

gastransmissiesysteem van groot belang is 
voor de Gemeenschap en dat dus extra 
vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met 
betrekking tot de invloed van derde landen 
teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen. 
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

Or. de

Motivering

De toestroom van kapitaal in de vorm van rechtstreekse investeringen is economisch 
wenselijk en versterkt de economieën in de EU. De zogeheten derdelandenclausule, die 
Europese tsb's moet beschermen tegen een overname door ondernemingen uit derde landen, 
is protectionistisch, juridisch aanvechtbaar en moeilijk toe te passen.

Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de gasmarkt in 
de EU. Gas kan de EU-burgers slechts 
bereiken via netwerken. Functionerende 
gasmarkten en met name de netwerken en 
andere activa die met de levering van gas 
verbonden zijn, zijn essentieel voor de 
openbare veiligheid, het 
concurrentievermogen van de economie en 
het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de gasmarkt in 
de EU. Gas kan de EU-burgers slechts 
bereiken via netwerken. Functionerende 
gasmarkten en met name de netwerken en 
andere activa die met de levering van gas 
verbonden zijn, zijn essentieel voor de 
openbare veiligheid, het 
concurrentievermogen van de economie en 
het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. De gasinfrastructuur 
maakt zowel deel uit van de kritieke 
infrastructuur van de lidstaat op wiens 
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gastransmissiesysteem van groot belang is 
voor de Gemeenschap en dat dus extra 
vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met 
betrekking tot de invloed van derde landen 
teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen.
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

grondgebied zij zich bevindt, als van de 
Europese kritieke infrastructuur. Onverlet 
haar internationale verplichtingen is de 
Gemeenschap van oordeel dat de sector 
van het gastransmissiesysteem van groot 
belang is voor de Gemeenschap en dat dus 
extra vrijwaringsmaatregelen vereist zijn 
met betrekking tot de invloed van derde 
landen teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen.
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

Or. ro

Amendement 86
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de gasmarkt in
de EU. Gas kan de EU-burgers slechts 
bereiken via netwerken. Functionerende 
gasmarkten en met name de netwerken en 
andere activa die met de levering van gas 
verbonden zijn, zijn essentieel voor de 
openbare veiligheid, het 
concurrentievermogen van de economie en 
het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 
gastransmissiesysteem van groot belang is 
voor de Gemeenschap en dat dus extra 
vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met 
betrekking tot de invloed van derde landen 

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel 
element voor de openbare veiligheid en is 
daarom inherent verbonden met de 
efficiënte functionering van de gasmarkt in 
de EU en met de integratie van de 
geïsoleerde markten van de lidstaten. Gas 
kan de EU-burgers slechts bereiken via 
netwerken. Functionerende gasmarkten en 
met name de netwerken en andere activa 
die met de levering van gas verbonden zijn, 
zijn essentieel voor de openbare veiligheid, 
het concurrentievermogen van de 
economie en het welzijn van de burgers 
van de Gemeenschap. Onverlet haar 
internationale verplichtingen is de 
Gemeenschap van oordeel dat de sector 
van het gastransmissiesysteem van groot 
belang is voor de Gemeenschap en dat dus 
extra vrijwaringsmaatregelen vereist zijn 



PE404.542v02-00 42/111 AM\717626NL.doc

NL

teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen. 
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

met betrekking tot de invloed van derde 
landen teneinde alle bedreigingen voor de 
openbare orde in de Gemeenschap en het 
welzijn van haar burgers te voorkomen. 
Dergelijke maatregelen zijn ook 
noodzakelijk, met name om de naleving 
van de regels met het oog op effectieve 
ontvlechting te waarborgen.

Or. lt

Amendement 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Op een goed werkende markt zou 
de verstrekking van opslagdiensten in het 
grootste deel van Europa een 
concurrerende activiteit kunnen zijn. De 
lidstaten en de nationale regelgevende 
instanties moeten ervoor zorgen dat de 
voorwaarden die aan opslagbeheerders 
worden gesteld, gericht zijn op de 
totstandbrenging van een concurrerende 
markt voor opslagdiensten.

Or. en

Motivering

Terwijl transportpijpleidingen en -netwerken natuurlijke monopolies zijn en gereguleerd 
moeten worden, kan en moet de gasopslag een concurrerende activiteit worden door nieuwe 
investeringen van nieuwkomers aan te moedigen.
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Amendement 88
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Niet-discriminerende toegang tot de 
distributienetten is bepalend voor de 
toegang tot gebruikers op 
kleinhandelsniveau. De ruimte voor 
discriminatie wat toegang voor derden en 
investeringen betreft, is echter kleiner op 
distributieniveau dan op transmissieniveau 
omdat de congestieproblemen en de 
invloed van de productiebelangen op het 
distributieniveau doorgaans minder groot 
zijn dan op het transmissieniveau. 
Bovendien is de functionele ontvlechting 
van de distributiesysteembeheerders 
overeenkomstig Richtlijn 2003/55/EG pas 
verplicht vanaf 1 juli 2007 en moeten de 
effecten daarvan op de interne markt nog 
worden geëvalueerd. De momenteel 
geldende juridische en functionele 
ontvlechtingsregels kunnen resulteren in 
effectieve ontvlechting op voorwaarde dat 
zij duidelijker worden geformuleerd, goed 
ten uitvoer worden gelegd en nauwlettend 
worden gemonitord. Om een gelijk 
speelveld op kleinhandelsniveau te creëren, 
moeten de activiteiten van de 
distributiesysteembeheerders daarom 
worden gemonitord om te voorkomen dat 
zij profiteren van hun verticale integratie 
ten gunste van hun concurrentiepositie op 
de markt, met name in verband met kleine 
huishoudelijke en andere klanten.

(16) Niet-discriminerende toegang tot de 
distributienetten is bepalend voor de 
toegang tot gebruikers op 
kleinhandelsniveau. De ruimte voor 
discriminatie wat toegang voor derden en 
investeringen betreft, is echter kleiner op 
distributieniveau dan op transmissieniveau 
omdat de congestieproblemen en de 
invloed van de productiebelangen op het 
distributieniveau doorgaans minder groot 
zijn dan op het transmissieniveau. De 
distributienetten dienen daarom 
uitdrukkelijk van het toepassingsgebied 
van deze richtlijn uitgesloten te worden.
Bovendien is de functionele ontvlechting 
van de distributiesysteembeheerders 
overeenkomstig Richtlijn 2003/55/EG pas 
verplicht vanaf 1 juli 2007 en moeten de 
effecten daarvan op de interne markt nog 
worden geëvalueerd. De momenteel 
geldende juridische en functionele 
ontvlechtingsregels kunnen resulteren in 
effectieve ontvlechting op voorwaarde dat 
zij duidelijker worden geformuleerd, goed 
ten uitvoer worden gelegd en nauwlettend 
worden gemonitord. Om een gelijk 
speelveld op kleinhandelsniveau te creëren, 
moeten de activiteiten van de 
distributiesysteembeheerders daarom 
worden gemonitord om te voorkomen dat 
zij profiteren van hun verticale integratie 
ten gunste van hun concurrentiepositie op 
de markt, met name in verband met kleine 
huishoudelijke en andere klanten.

Or. de
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Motivering

Duidelijk dient te worden gemaakt dat distributienetten niet vallen onder het derde pakket 
voor de interne energiemarkt.

Amendement 89
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Bij harmonisering van de 
bevoegdheden van de nationale 
regelgevende instanties moet het ook gaan 
om de prikkels die kunnen worden 
geboden en de sancties die kunnen 
worden opgelegd aan energiebedrijven. 
Aan het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
("het Agentschap") dienen passende 
bevoegdheden te worden verleend, zodat 
het als eerste ervoor kan zorgen dat de 
prikkels en sancties tussen alle lidstaten 
gelijk zijn, en richtsnoeren voor dergelijke 
maatregelen kan verstrekken.

Or. en

Amendement 90
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Bij harmonisering van de 
bevoegdheden van de nationale 
regelgevende instanties moet het ook gaan 
om de prikkels die kunnen worden 
geboden en de sancties die kunnen 
worden opgelegd aan energiebedrijven. 
Aan het Agentschap voor de 
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samenwerking tussen energieregelgevers 
("het Agentschap") dienen passende 
bevoegdheden te worden verleend, zodat 
het als eerste ervoor kan zorgen dat de 
prikkels en sancties tussen alle lidstaten 
gelijk zijn, en richtsnoeren voor dergelijke 
maatregelen kan verstrekken.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet zorgen voor een gemeenschappelijke benadering van deze maatregelen.

Amendement 91
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Bij harmonisering van de 
bevoegdheden van de nationale 
regelgevende instanties moet het ook gaan 
om de prikkels die kunnen worden 
geboden en de sancties die kunnen 
worden opgelegd aan energiebedrijven. 
Aan het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
("het Agentschap") dienen passende 
bevoegdheden te worden verleend, zodat 
het als eerste ervoor kan zorgen dat de 
prikkels en sancties tussen alle lidstaten 
gelijk zijn, en richtsnoeren voor dergelijke 
maatregelen kan verstrekken.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet zorgen voor een gemeenschappelijke benadering van deze maatregelen.
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Amendement 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De lidstaten dienen concrete 
maatregelen te nemen ter ondersteuning 
van een breder gebruik van biogas en uit 
biomassa verkregen gas, waaraan niet-
discriminerend toegang tot het gasnet 
moet worden verleend, mits die toegang 
permanent in overeenstemming is met de 
relevante technische voorschriften en 
veiligheidsnormen. 

Or. en

Motivering

Wil de EU haar energiedoelstelling voor 2020 kunnen halen, moeten biogas en uit biomassa 
verkregen gas actief worden gesteund. Deze steun gaat verder dan maatregelen om de 
naleving van voorschriften en veiligheidsnormen te waarborgen met het oog op non-
discriminatie.

Amendement 93
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de interne markt goed te laten 
functioneren, moeten de regelgevende 
instanties op energiegebied besluiten 
kunnen nemen over alle relevante 
regelgevingskwesties en moeten zij 
volledig onafhankelijk zijn van alle andere 
publieke of particuliere belangen.

(18) Om de interne markt goed te laten 
functioneren, moeten de regelgevende 
instanties op energiegebied besluiten 
kunnen nemen over alle relevante 
regelgevingskwesties en moeten zij 
volledig onafhankelijk zijn van alle andere 
belangen van publieke of particuliere
bedrijven.

Or. en



AM\717626NL.doc 47/111 PE404.542v02-00

NL

Motivering

De regelgevende instanties op energiegebied moeten zich laten leiden door het openbaar 
belang.

Amendement 94
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De regelgevende instanties op 
energiegebied moeten de bevoegdheid 
krijgen om bindende besluiten vast te 
stellen voor gasbedrijven en effectieve, 
passende en afschrikwekkende sancties op 
te leggen aan gasbedrijven die hun 
verplichtingen niet nakomen. Zij moeten 
ook de bevoegdheid krijgen om besluiten 
te nemen, ongeacht de toepassing van de 
mededingingsregels, over passende 
maatregelen ter bevordering van een 
daadwerkelijke mededinging die 
noodzakelijk is voor een goede werking 
van de interne markt, alsmede over 
maatregelen om een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening te 
waarborgen, met inachtneming van 
marktopenstelling en bescherming van de 
kwetsbare consument, alsook om te 
waarborgen dat de maatregelen ter 
bescherming van de consument volledig 
ten uitvoer worden gelegd. Deze
bepalingen laten de bevoegdheden van de 
Commissie op het gebied van de 
toepassing van de mededingingsregels, 
inclusief het onderzoek naar fusies met een 
communautaire dimensie, en de regels 
betreffende de interne markt, zoals het vrije 
verkeer van kapitaal, onverlet.

(19) De regelgevende instanties op 
energiegebied moeten de bevoegdheid 
krijgen om bindende besluiten vast te 
stellen voor netbeheerders en effectieve, 
passende en afschrikwekkende sancties op 
te leggen aan netbeheerders die hun 
verplichtingen niet nakomen. Zij moeten 
ook de bevoegdheid krijgen om besluiten 
te nemen, ongeacht de toepassing van de 
mededingingsregels, over passende 
maatregelen inzake de toegang tot netten 
met het oog op een daadwerkelijke 
mededinging die noodzakelijk is voor een 
goede werking van de interne markt, 
alsmede over maatregelen om een hoog 
niveau van universele en openbare 
dienstverlening te waarborgen, met 
inachtneming van marktopenstelling en 
bescherming van de kwetsbare consument, 
alsook om te waarborgen dat de 
maatregelen ter bescherming van de 
consument volledig ten uitvoer worden 
gelegd. Deze bepalingen laten de 
bevoegdheden van de Commissie op het 
gebied van de toepassing van de 
mededingingsregels, inclusief het 
onderzoek naar fusies met een 
communautaire dimensie, en de regels 
betreffende de interne markt, zoals het vrije 
verkeer van kapitaal, onverlet.

Or. en



PE404.542v02-00 48/111 AM\717626NL.doc

NL

Amendement 95
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De regelgevende instanties op 
energiegebied moeten de bevoegdheid 
krijgen om bindende besluiten vast te 
stellen voor gasbedrijven en effectieve, 
passende en afschrikwekkende sancties op 
te leggen aan gasbedrijven die hun 
verplichtingen niet nakomen. Zij moeten 
ook de bevoegdheid krijgen om besluiten 
te nemen, ongeacht de toepassing van de 
mededingingsregels, over passende 
maatregelen ter bevordering van een 
daadwerkelijke mededinging die 
noodzakelijk is voor een goede werking 
van de interne markt, alsmede over 
maatregelen om een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening te 
waarborgen, met inachtneming van 
marktopenstelling en bescherming van de 
kwetsbare consument, alsook om te 
waarborgen dat de maatregelen ter 
bescherming van de consument volledig 
ten uitvoer worden gelegd. Deze 
bepalingen laten de bevoegdheden van de 
Commissie op het gebied van de 
toepassing van de mededingingsregels, 
inclusief het onderzoek naar fusies met een 
communautaire dimensie, en de regels 
betreffende de interne markt, zoals het vrije 
verkeer van kapitaal, onverlet.

(19) De regelgevende instanties op 
energiegebied moeten de bevoegdheid 
krijgen om bindende besluiten vast te 
stellen voor gasbedrijven en effectieve, 
passende en afschrikwekkende sancties op 
te leggen aan gasbedrijven die hun 
verplichtingen niet nakomen. Zij moeten 
ook de bevoegdheid krijgen om besluiten 
te nemen, ongeacht de toepassing van de 
mededingingsregels, over passende 
maatregelen om voordelen voor de 
consument te garanderen door middel van 
de bevordering van een daadwerkelijke 
mededinging die noodzakelijk is voor een 
goede werking van de interne markt, 
alsmede over maatregelen om een hoog 
niveau van universele en openbare 
dienstverlening te waarborgen, met 
inachtneming van marktopenstelling en 
bescherming van de kwetsbare consument, 
alsook om te waarborgen dat de 
maatregelen ter bescherming van de 
consument volledig ten uitvoer worden 
gelegd. Deze bepalingen laten de 
bevoegdheden van de Commissie op het 
gebied van de toepassing van de 
mededingingsregels, inclusief het 
onderzoek naar fusies met een 
communautaire dimensie, en de regels 
betreffende de interne markt, zoals het vrije 
verkeer van kapitaal, onverlet.

Or. en

Motivering

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

Amendement 96
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De regelgevende instanties op 
energiegebied en voor de financiële 
markten moeten samenwerken om elkaar 
in staat te stellen de betrokken markten te 
overzien, en moeten gemachtigd zijn 
relevante informatie van de 
energiebedrijven te verkrijgen op basis 
van passende en toereikende 
bevoegdheden voor onderzoek en 
geschillenbeslechting, en doeltreffende 
sancties op te leggen.

Or. en

Motivering

Gebrekkige uitvoering van bestaande richtlijnen blijft een punt van zorg. Om een 
daadwerkelijke openstelling van de interne markt voor gas te bereiken, moeten de nationale 
regelgevende instaties kunnen samenwerkeen met andere relevante regelgevende autoriteiten 
voor een effectief toezicht op de gasmarkt; waar nodig, moeten zij doeltreffende, passende, 
afschrikkende sancties kunnen opleggen als gasbedrijven niet voldoen aan verplichtingen die 
in deze richtlijn zijn omschreven.

Amendement 97
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De regelgevende instanties op 
energiegebied en voor de financiële 
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markten moeten samenwerken om elkaar 
in staat te stellen de betrokken markten te 
overzien, en moeten gemachtigd zijn 
relevante informatie van de 
energiebedrijven te verkrijgen op basis 
van passende en toereikende 
bevoegdheden voor onderzoek en 
geschillenbeslechting, en doeltreffende 
sancties op te leggen.

Or. en

Motivering

Gebrekkige uitvoering van bestaande richtlijnen blijft een punt van zorg. Om een 
daadwerkelijke openstelling van de interne markt voor gas te bereiken, moeten de nationale 
regelgevende instaties kunnen samenwerkeen met andere relevante regelgevende autoriteiten 
voor een effectief toezicht op de gasmarkt; waar nodig, moeten zij doeltreffende, passende, 
afschrikkende sancties kunnen opleggen als gasbedrijven niet voldoen aan enigerlei 
verplichtingen.

Amendement 98
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Investeringen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd om de goede functionering van 
de interne markt voor aardgas te 
waarborgen. Teneinde het positieve effect 
van grote infrastructuurprojecten waarvoor 
ontheffing is verleend op de mededinging 
en de veiligheid van de voorziening te 
versterken, moet de marktbelangstelling 
gedurende de projectplanningsfase worden 
getest en moeten congestiebeheersregels 
ten uitvoer worden gelegd. Wanneer een 
bepaalde infrastructuur gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat is 
het aangewezen dat Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 

(20) Investeringen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd om de goede functionering van 
de interne markt voor aardgas te 
waarborgen. Teneinde het positieve effect 
van grote infrastructuurprojecten waarvoor 
ontheffing is verleend op de mededinging 
en de veiligheid van de voorziening te 
versterken, moet de marktbelangstelling 
gedurende de projectplanningsfase worden 
getest en moeten congestiebeheersregels 
ten uitvoer worden gelegd. Wanneer een 
bepaalde infrastructuur gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat,
dient het ontheffingsdbesluit na onderling 
overleg door de regelgevende instanties of 
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de ontheffingsaanvraag behandelt zodat 
beter rekening wordt gehouden met 
grensoverschrijdende gevolgen en zodat 
de administratieve afhandeling wordt 
vergemakkelijkt. Voorts moet het, gezien 
het uitzonderlijke risicoprofiel van de 
uitvoering van dergelijke grootschalige 
infrastructuurprojecten, mogelijk zijn om 
tijdelijke partiële ontheffingen toe te staan 
voor leverings- en productiebedrijven wat 
de ontvlechtingsregels voor de 
desbetreffende projecten betreft. Dit dient 
met name te gelden, om redenen van 
continuïteit van de voorziening, voor 
nieuwe pijpleidingen binnen de 
Gemeenschap die gas transporteren vanuit 
derde landen in de Gemeenschap.

andere relevante organen van de 
betrokken lidstaten te worden genomen en 
door de Commissie te worden 
goedgekeurd. Voorts moet het, gezien het 
uitzonderlijke risicoprofiel van de 
uitvoering van dergelijke grootschalige 
infrastructuurprojecten, mogelijk zijn om 
tijdelijke partiële ontheffingen toe te staan 
voor leverings- en productiebedrijven wat 
de ontvlechtingsregels voor de 
desbetreffende projecten betreft. Dit dient 
met name te gelden, om redenen van 
continuïteit van de voorziening, voor 
nieuwe pijpleidingen binnen de 
Gemeenschap die gas transporteren vanuit 
derde landen in de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

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

Amendement 99
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Investeringen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd om de goede functionering van 
de interne markt voor aardgas te 
waarborgen. Teneinde het positieve effect 
van grote infrastructuurprojecten waarvoor 
ontheffing is verleend op de mededinging 
en de veiligheid van de voorziening te 
versterken, moet de marktbelangstelling 

(20) Investeringen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd om de goede functionering van 
de interne markt voor aardgas te 
waarborgen. Projecten die door de 
Europese Raad als prioritair zijn 
aangemerkt, zoals Nabucco, zullen leiden 
tot diversifiëring van de 
aardgasleveranciers van de Europese 
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gedurende de projectplanningsfase worden 
getest en moeten congestiebeheersregels 
ten uitvoer worden gelegd. Wanneer een 
bepaalde infrastructuur gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat is 
het aangewezen dat Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
de ontheffingsaanvraag behandelt zodat 
beter rekening wordt gehouden met 
grensoverschrijdende gevolgen en zodat de 
administratieve afhandeling wordt 
vergemakkelijkt. Voorts moet het, gezien 
het uitzonderlijke risicoprofiel van de 
uitvoering van dergelijke grootschalige 
infrastructuurprojecten, mogelijk zijn om 
tijdelijke partiële ontheffingen toe te staan 
voor leverings- en productiebedrijven wat 
de ontvlechtingsregels voor de 
desbetreffende projecten betreft. Dit dient 
met name te gelden, om redenen van 
continuïteit van de voorziening, voor 
nieuwe pijpleidingen binnen de 
Gemeenschap die gas transporteren vanuit 
derde landen in de Gemeenschap.

Unie en zullen de afhankelijkheid van de 
Unie van derde landen voor haar energie 
verminderen. Teneinde het positieve effect 
van grote infrastructuurprojecten waarvoor 
ontheffing is verleend op de mededinging 
en de veiligheid van de voorziening te 
versterken, moet de marktbelangstelling 
gedurende de projectplanningsfase worden 
getest en moeten congestiebeheersregels 
ten uitvoer worden gelegd. Wanneer een 
bepaalde infrastructuur gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat is 
het aangewezen dat Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
de ontheffingsaanvraag behandelt zodat 
beter rekening wordt gehouden met 
grensoverschrijdende gevolgen en zodat de 
administratieve afhandeling wordt 
vergemakkelijkt. Voorts moet het, gezien 
het uitzonderlijke risicoprofiel van de 
uitvoering van dergelijke grootschalige 
infrastructuurprojecten, mogelijk zijn om 
tijdelijke partiële ontheffingen toe te staan 
voor leverings- en productiebedrijven wat 
de ontvlechtingsregels voor de 
desbetreffende projecten betreft. Dit dient 
met name te gelden, om redenen van 
continuïteit van de voorziening, voor 
nieuwe pijpleidingen binnen de 
Gemeenschap die gas transporteren vanuit 
derde landen in de Gemeenschap.

Or. ro

Amendement 100
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Investeringen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd om de goede functionering van 
de interne markt voor aardgas te 

(20) Investeringen in belangrijke nieuwe 
infrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd om de goede functionering van 
de interne markt voor aardgas te 
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waarborgen. Teneinde het positieve effect 
van grote infrastructuurprojecten waarvoor 
ontheffing is verleend op de mededinging 
en de veiligheid van de voorziening te 
versterken, moet de marktbelangstelling 
gedurende de projectplanningsfase worden 
getest en moeten congestiebeheersregels 
ten uitvoer worden gelegd. Wanneer een 
bepaalde infrastructuur gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat is 
het aangewezen dat Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
de ontheffingsaanvraag behandelt zodat 
beter rekening wordt gehouden met 
grensoverschrijdende gevolgen en zodat de 
administratieve afhandeling wordt 
vergemakkelijkt. Voorts moet het, gezien 
het uitzonderlijke risicoprofiel van de 
uitvoering van dergelijke grootschalige 
infrastructuurprojecten, mogelijk zijn om 
tijdelijke partiële ontheffingen toe te staan 
voor leverings- en productiebedrijven wat 
de ontvlechtingsregels voor de 
desbetreffende projecten betreft. Dit dient 
met name te gelden, om redenen van 
continuïteit van de voorziening, voor 
nieuwe pijpleidingen binnen de 
Gemeenschap die gas transporteren vanuit 
derde landen in de Gemeenschap.

waarborgen. Teneinde het positieve effect 
van grote infrastructuurprojecten waarvoor 
ontheffing is verleend op de mededinging 
en de veiligheid van de voorziening te 
versterken, moet de marktbelangstelling 
gedurende de projectplanningsfase worden 
getest en moeten congestiebeheersregels 
ten uitvoer worden gelegd. Wanneer een 
bepaalde infrastructuur gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat is 
het aangewezen dat de Commissie, na 
raadpleging van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers,
de ontheffingsaanvraag behandelt zodat 
beter rekening wordt gehouden met 
grensoverschrijdende gevolgen en zodat de 
administratieve afhandeling wordt 
vergemakkelijkt. Voorts moet het, gezien 
het uitzonderlijke risicoprofiel van de 
uitvoering van dergelijke grootschalige 
infrastructuurprojecten, mogelijk zijn om 
tijdelijke partiële ontheffingen toe te staan 
voor leverings- en productiebedrijven wat 
de ontvlechtingsregels voor de 
desbetreffende projecten betreft. Dit dient 
met name te gelden, om redenen van 
continuïteit van de voorziening, voor 
nieuwe pijpleidingen binnen de 
Gemeenschap die gas transporteren vanuit 
derde landen in de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

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



PE404.542v02-00 54/111 AM\717626NL.doc

NL

Amendement 101
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Voor elk project betreffende een 
aardgasleiding door een aan de Europese 
Unie grenzende zee voor het transport van 
gas van derde landen naar de 
Gemeenschap voeren de Commissie en de 
betrokken lidstaten een 
milieueffectbeoordeling uit om het gevaar 
van milieuongevallen tegen te gaan, en 
stellen zij maatregelen voor met het oog 
op een veilige aardgasvoorziening onder 
milieuvriendelijke voorwaarden.

Or. ro

Amendement 102
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De interne gasmarkt lijdt onder een 
gebrek aan liquiditeit en transparantie, wat 
de efficiënte toewijzing van middelen, 
indekking van risico's en toetreding van 
nieuwkomers belemmert. Het 
marktvertrouwen, de liquiditeit van de 
markt en het aantal marktdeelnemers 
moeten worden opgetrokken en daarvoor 
moet het toezicht van de regelgevers op 
bedrijven die actief zijn in de 
aardgaslevering worden versterkt.
Dergelijke eisen moeten verenigbaar zijn 
met de bestaande communautaire 
wetgeving betreffende de financiële 
markten en laten bedoelde wetgeving 
onverlet. De energieregelgevers en de 

(21) De interne gasmarkt lijdt onder een 
gebrek aan liquiditeit en transparantie, wat 
de efficiënte toewijzing van middelen, 
indekking van risico's en toetreding van 
nieuwkomers belemmert. Het 
marktvertrouwen, de liquiditeit van de 
markt en het aantal marktdeelnemers 
moeten worden opgetrokken.
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regelgevers op het gebied van de 
financiële markten moeten samenwerken 
teneinde het voor elkaar mogelijk te 
maken een overzicht over de relevante 
markten te krijgen.

Or. de

Amendement 103
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De lidstaten dienen met de 
betrokken sociale partners de gevolgen 
van de wijzigingen in Richtlijn 
2003/55/EG voor de werkgelegenheid, de 
arbeidsvoorwaarden en de informatie-, 
consultatie- en medezeggenschapsrechten 
van de werknemers te bestuderen, 
teneinde de negatieve consequenties te 
beperken.

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat nieuwe regelgeving gevolgen heeft voor de betrokken werknemers in de 
sector, zoals bijvoorbeeld is aangetoond in het in 2007 voor de Commissie opgestelde rapport 
over de werkgelegenheidseffecten van de openstelling van de stroom- en gasmarkt.

Amendement 104
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De structurele rigiditeit van de 
gasmarkt die voortvloeit uit de 
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concentratie van leveranciers, de 
langetermijncontracten aan de basis van 
de leveranties en het gebrek aan liquiditeit 
stroomafwaarts leiden tot een 
ondoorzichtige tariefstructuur. Om de 
kostenstructuur duidelijker te maken, is 
meer transparantie nodig in de 
prijsvorming en derhalve dient een 
handelsverplichting bindend te worden.

Or. en

Motivering

Teneinde de markttoegang voor nieuwe en kleinere gasbedrijven te vergemakkelijken en voor 
meer transparantie op de gasmarkt en bij de gasprijzen te zorgen.

Amendement 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De regelgevende instanties op 
energiegebied en voor de financiële 
markten moeten samenwerken om elkaar 
in staat te stellen de betrokken markten te 
overzien, en moeten gemachtigd zijn 
relevante informatie van de 
energiebedrijven te verkrijgen op basis 
van passende en toereikende 
bevoegdheden voor onderzoek en 
geschillenbeslechting, en doeltreffende 
sancties op te leggen.

Or. en

Motivering

Gebrekkige uitvoering van bestaande richtlijnen blijft een punt van zorg. Om een 
daadwerkelijke openstelling van de interne markt voor gas te bereiken, moeten de nationale 
regelgevende instaties kunnen samenwerkeen met andere relevante regelgevende autoriteiten 
voor een effectief toezicht op de gasmarkt; waar nodig, moeten zij doeltreffende, passende, 
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afschrikkende sancties kunnen opleggen als gasbedrijven niet voldoen aan verplichtingen die 
in deze richtlijn zijn omschreven.

Amendement 106
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De regelgevende instanties op 
energiegebied en voor de financiële 
markten moeten samenwerken om elkaar 
in staat te stellen de betrokken markten te 
overzien, en moeten gemachtigd zijn 
relevante informatie van de 
energiebedrijven te verkrijgen op basis 
van passende en toereikende 
bevoegdheden voor onderzoek en 
geschillenbeslechting.

Or. en

Motivering

Gebrekkige uitvoering van bestaande richtlijnen blijft een punt van zorg. Om een 
daadwerkelijke openstelling van de interne markt voor gas te bereiken, moeten de nationale 
regelgevende instaties kunnen samenwerkeen met andere relevante regelgevende autoriteiten 
voor een effectief toezicht op de gasmarkt.

Amendement 107
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voordat de Commissie richtsnoeren 
aanneemt waarin voorts de eisen met 
betrekking tot het bijhouden van gegevens 
worden omschreven, moeten het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 

Schrappen
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energieregelgevers en het Comité van 
Europese effectenregelgevers (CESR) 
gezamenlijk de kwestie bestuderen en de 
Commissie van advies dienen over de 
inhoud van die richtsnoeren. Het 
Agentschap en het Comité moeten ook 
samenwerken om verder onderzoek te 
verrichten en advies te verlenen 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 inhoud van die 
eisen moet zijn.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 24 septies.

Amendement 108
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het is van belang te zorgen voor 
de ontwikkeling van een klantgericht, 
veilig, betrouwbaar en efficiënt net, met 
bevordering van de adequaatheid van het 
systeem en zorg voor energie-efficiëntie 
en de integratie van groot- en 
kleinschalige hernieuwbare 
energiebronnen en decentrale opwekking 
zowel in transmissie- als in 
distributienetten.

Or. en
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Motivering

De consument moet in deze richtlijn cenbtraal staan. Elk nieuw ontwikkeld net moet 
gekenmerkt worden door energie-efficiëntie, integratie van hernieuwbare energiebronnen 
enz.

Amendement 109
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De openbaredienstverplichtingen en 
de gemeenschappelijke minimumnormen 
die daaruit voortvloeien, moeten verder 
worden versterkt om te waarborgen dat alle 
consumenten hun voordeel doen bij de 
vrije mededinging. Toegang tot 
verbruiksgegevens is bij de levering aan 
klanten een belangrijk aspect en de 
consumenten moeten over hun gegevens
kunnen beschikken zodat zij concurrenten 
kunnen uitnodigen een op deze gegevens 
gebaseerd aanbod te doen. De consument 
moet ook het recht hebben om naar 
behoren te worden geïnformeerd over zijn 
energieverbruik. Op gezette tijden 
verstrekte informatie over de 
energiekosten zullen een stimulans zijn 
voor energiebesparing aangezien de 
consument hierdoor feedback krijgt over 
het effect van investeringen in energie-
efficiëntie en het effect van
gedragswijziging.

(23) De openbaredienstverplichtingen en 
de gemeenschappelijke minimumnormen 
die daaruit voortvloeien, moeten verder 
worden versterkt om te waarborgen dat alle 
consumenten hun voordeel doen bij de 
vrije mededinging en eerlijker prijzen.
Toegang tot objectieve en transparante 
verbruiksgegevens is bij de levering aan 
klanten een belangrijk aspect en de 
consumenten moeten over hun 
verbruiksgegevens, de bijbehorende 
prijzen en leveringskosten kunnen 
beschikken zodat zij concurrenten kunnen 
uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd 
aanbod te doen. De consument moet ook 
het recht hebben om naar behoren te 
worden geďnformeerd over zijn 
energieverbruik en de vooruitbetaling 
moet toereikend zijn en een afspiegeling 
vormen van het reële gasverbruik. 
Informatie over de energiekosten die de 
consument ten minste op kwartaalbasis 
wordt verstrekt, zal een stimulans zijn voor 
energiebesparing aangezien de consument 
hierdoor feedback krijgt over het effect van 
investeringen in energie-efficiëntie.

Or. en

Motivering

In het streven naar vrije, transparante concurrentie kan een consument die over een aantal 
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gegevens beschikt, met kennis van zaken zijn gasleverancier kiezen. Verder mag de consument 
alleen de hoeveelheid energie in rekening worden gebracht die hij daadwerkelijk elke maand 
verbruikt.

Amendement 110
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De lidstaten moeten zorgen voor 
een adequate voorziening van individuele 
meters (slimme meters), zoals bedoeld in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten1, teneinde 
de consumenten nauwkeurige informatie 
te geven over hun energieverbruik en te 
zorgen voor eindgebruikersefficiëntie.
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 64.

Or. en

Motivering

Slimme meters geven de consumenten een beter inzicht in hun effectieve gasverbruik en 
dragen derhalve bij tot een voorzichtiger gasverbruik.

Amendement 111
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De consument moet in deze 
richtlijn centraal staan. De bestaande 
consumentenrechten moeten worden 
versterkt en gewaarborgd, met inbegrip 
van meer transparante en een sterkere 
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vertegenwoordiging. Dankzij 
consumentenbescherming moeten alle 
consumenten kunnen profiteren van de 
concurrentie op de markt. De 
consumentenrechten moeten door de 
nationale regelgevende instanties worden 
afgedwongen door prikkels te bieden en 
sancties op te leggen aan bedrijven die de 
voorschriften inzake 
consumentenbescherming en 
mededinging niet naleven.

Or. en

Motivering

De consument moet in deze richtlijn centraal staan. 

Amendement 112
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De bestaande 
consumentenrechten moeten worden 
versterkt en gewaarborgd, met inbegrip 
van meer transparante en een sterkere 
vertegenwoordiging. Dankzij 
consumentenbescherming moeten alle 
consumenten kunnen profiteren van de 
concurrentie op de markt. De 
consumentenrechten moeten door de 
nationale regelgevende instanties worden 
afgedwongen door prikkels te bieden en 
sancties op te leggen aan bedrijven die de 
voorschriften inzake 
consumentenbescherming en 
mededinging niet naleven.

Or. en
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Amendement 113
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De openbaredienstverplichtingen 
en de gemeenschappelijke 
minimumnormen die daaruit 
voortvloeien, moeten verder worden 
versterkt om te waarborgen dat 
gasdiensten toegankelijk zijn voor het 
publiek en voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. ro

Motivering

Het is van het grootste belang dat de prijs voor de toegang tot de gasinfrastructuur niet 
onbetaalbaar is voor huishoudens en KMO's die voor hun energie aangewezen zijn op die 
dienstverlening. 

Amendement 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Energiearmoede wordt in de 
Gemeenschap een steeds groter probleem. 
De lidstaten moeten nationale 
actieplannen ontwikkelen om het 
probleem van energiearmoede aan te 
pakken en voor het nodige energieaanbod 
voor kwetsbare afnemers te zorgen. Er is 
een geïntegreerde aanpak nodig en er 
moeten maatregelen worden genomen 
zoals speciale tarieven en verbetering van 
de energie-efficiëntie van huizen. Op zijn 
minst moet op grond van deze richtlijn op 
nationaal vlak een beleid van positieve 
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discriminatie in de zin van 
prijsstellingsmodellen voor kwetsbare 
afnemers mogelijk zijn.

Or. en

Amendement 115
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde bij te dragen tot de 
continuïteit van de energievoorziening en 
een geest van solidariteit tussen de 
lidstaten te handhaven, met name in 
gevallen van onderbreking van de 
energievoorziening, is het belangrijk te 
voorzien in een kader voor regionale 
solidariteit en samenwerking.

(24) Teneinde bij te dragen tot de 
continuïteit van de energievoorziening en 
een geest van solidariteit te handhaven, 
moeten de lidstaten, met name in gevallen 
van onderbreking van de 
energievoorziening, nauw samenwerken. 
Richtlĳn 2004/67/EG van de Raad van 26 
april 2004 betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de aardgasvoorziening1

dient hiervoor als basis te dienen. 
1 PB L 127 van 29.4.2004, blz. 92.

Or. en

Motivering

In Richtlijn 2004/67/EG worden bepaalde aspecten van de contnuïteit van de voorziening 
uitgebreid behandeld.

Amendement 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op de totstandbrenging (25) Met het oog op de totstandbrenging 
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van een interne markt voor aardgas moeten 
de lidstaten de integratie van hun nationale 
markten en de samenwerking van de 
netwerkbeheerders op Europees en 
regionaal niveau bevorderen.

van een interne markt voor aardgas moeten 
de lidstaten de integratie van hun nationale 
markten en de samenwerking van de 
netwerkbeheerders op Europees en 
regionaal niveau bevorderen. Initiatieven 
gericht op regionale integratie zijn een 
essentiële tussenstap bij de 
totstandbrenging van een Europese 
integratie van de energiemarkten, hetgeen 
het einddoel blijft. Het regionale niveau 
draagt bij aan een versnelling van het 
integratieproces door de betrokken 
actoren, met name de lidstaten, de 
nationale regelgevende instanties en de 
transmisssiesysteembeheerders, in de 
gelegenheid te stellen bij specifieke 
kwesties samen te werken.

Or. fr

Motivering

Regionale initiatieven zijn een constructieve tussenstap die het mogelijk maakt de werking 
van de interne gasmarkt te verbeteren. Door de tsb's en de nri in staat te stellen de toegang en 
de regels in de betrokken regio te harmoniseren of zelfs een regionale transmissiestructuur tot 
stand te brengen, dragen deze initiatieven bij tot een efficiëntere werking van het net en 
vergemakkelijken zij de grensoverschrijdende handel en investeringen.

Amendement 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op de totstandbrenging 
van een interne markt voor aardgas moeten
de lidstaten de integratie van hun nationale 
markten en de samenwerking van de 
netwerkbeheerders op Europees en 
regionaal niveau bevorderen.

(25) Met het oog op de totstandbrenging 
van een interne markt voor aardgas 
kunnen regionale energiemarkten een 
eerste stap zijn. De lidstaten moeten 
daarom op Europees, maar waar mogelijk 
ook op regionaal niveau de integratie van 
hun nationale markten en de samenwerking 
van de netwerkbeheerders bevorderen.
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Or. en

Amendement 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De ontwikkeling van een echt 
Europees leidingnet dient de doelstelling 
van deze richtlijn te zijn en met het oog 
daarop moeten regelgevingsvraagstukken 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
koppelingen en regionale markten onder 
de verantwoordelijkheid van het 
Agentschap vallen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een 
duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, 
dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd.

Amendement 119
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De ontwikkeling van een echt 
Europees leidingnet dient de doelstelling 
van deze richtlijn te zijn en met het oog 
daarop moeten regelgevingsvraagstukken 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
koppelingen en regionale markten onder 
de verantwoordelijkheid van het 
Agentschap vallen.



PE404.542v02-00 66/111 AM\717626NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een 
duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, 
dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd. 

Amendement 120
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De ontwikkeling van een 
Europees net dient de doelstelling van 
deze richtlijn te zijn en met het oog 
daarop moeten regelgevingsvraagstukken 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
koppelingen en regionale markten onder 
de verantwoordelijkheid van het 
Agentschap vallen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een 
duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, 
dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd.

Amendement 121
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De ontwikkeling van een echt 
Europees net dient de doelstelling van 
deze richtlijn te zijn en met het oog 
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daarop moeten regelgevingsvraagstukken 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
koppelingen en regionale markten onder 
de verantwoordelijkheid van het 
Agentschap vallen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een 
duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, 
dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd.

Amendement 122
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De regelgevende instanties moeten 
informatie aan de markt verstrekken ook 
om het voor de Commissie mogelijk te 
maken haar taak op zich te nemen van 
observatie en monitoring van de Europese 
gasmarkt en de ontwikkeling daarvan op 
korte, middellange en lange termijn, met 
inbegrip van aspecten zoals vraag en 
aanbod, transport- en distributie-
infrastructuur, grensoverschrijdende 
handel, investeringen, groothandels- en 
consumententarieven, marktliquiditeit, 
milieueffecten en efficiëntieverbeteringen.

(26) De regelgevende instanties moeten 
informatie aan de markt verstrekken ook 
om het voor de Commissie mogelijk te 
maken haar taak op zich te nemen van 
observatie en monitoring van de Europese 
gasmarkt en de ontwikkeling daarvan op 
korte, middellange en lange termijn, met 
inbegrip van aspecten zoals vraag en 
aanbod, transport- en distributie-
infrastructuur, kwaliteit van 
dienstverlening en leveringen, 
grensoverschrijdende handel, 
congestiebeheer, investeringen, 
groothandels- en consumententarieven, 
marktliquiditeit, milieueffecten en 
efficiëntieverbeteringen.

Or. en

Motivering

De consument zal profiteren van de actieve betrokkenheid van de regelgevende instanties bij 
het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening en de gasleveringen. We moeten zorgen 
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voor een efficiënte coördinatie tussen de nri's bij de capaciteitstoewijzing en in algemene zin 
bij het congestiebeheer.

Amendement 123
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De regelgevende instanties moeten 
informatie aan de markt verstrekken ook 
om het voor de Commissie mogelijk te 
maken haar taak op zich te nemen van 
observatie en monitoring van de Europese 
gasmarkt en de ontwikkeling daarvan op 
korte, middellange en lange termijn, met 
inbegrip van aspecten zoals vraag en 
aanbod, transport- en distributie-
infrastructuur, grensoverschrijdende 
handel, investeringen, groothandels- en 
consumententarieven, marktliquiditeit, 
milieueffecten en efficiëntieverbeteringen.

(26) De regelgevende instanties moeten 
informatie aan de markt verstrekken ook 
om het voor de Commissie mogelijk te 
maken haar taak op zich te nemen van 
observatie en monitoring van de Europese 
gasmarkt en de ontwikkeling daarvan op 
korte, middellange en lange termijn, met 
inbegrip van aspecten zoals vraag en 
aanbod, transport- en distributie-
infrastructuur, grensoverschrijdende 
handel, aardgasverbruik, investeringen, 
groothandels- en consumententarieven, 
marktliquiditeit, milieueffecten en 
efficiëntieverbeteringen.

Or. ro

Amendement 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De lidstaten dienen met de 
betrokken sociale partners de gevolgen 
van de wijzigingen in Richtlijn 
2003/55/EG, met name de verschillende 
modellen om de onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteembeheerders te 
waarborgen, voor de werkgelegenheid, de 
arbeidsvoorwaarden en de informatie-, 
consultatie- en medezeggenschapsrechten 
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van de werknemers te bestuderen, 
teneinde de negatieve consequenties te 
beperken.

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat nieuwe regelgeving gevolgen heeft voor de betrokken werknemers in de 
sector, zoals bijvoorbeeld is aangetoond in het in 2007 voor de Commissie opgestelde rapport 
over de werkgelegenheidseffecten van de openstelling van de stroom- en gasmarkt. 

Amendement 125
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Krachtens Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 september 2005 
betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten kan 
de Commissie richtsnoeren vaststellen om 
het vereiste niveau van harmonisatie te 
bewerkstelligen. Dergelijke richtsnoeren, 
die bijgevolg bindende 
tenuitvoerleggingsmaatregelen zijn, zijn 
een nuttig instrument dat wanneer nodig 
snel kan worden aangepast.

(28) Krachtens Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 september 2005 
betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten kan 
de Commissie richtsnoeren vaststellen om 
het vereiste niveau van harmonisatie te 
bewerkstelligen. Dergelijke richtsnoeren, 
die bijgevolg bindende 
tenuitvoerleggingsmaatregelen zijn, zijn 
een nuttig instrument dat wanneer nodig 
snel kan worden aangepast. De aan de 
richtsnoeren ten grondslag liggende 
waarden moeten door de wetgever via de 
comitéprocedure worden vastgesteld.

Or. de

Motivering

Verordening 1775/2005 geeft de Commissie alleen het recht om door de wetgever 
goedgekeurde richtsnoeren via de comitologieprcedure te wijzigen.
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Amendement 126
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Gehele tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In de gehele tekst wordt 
"transmissiesysteem" vervangen door de 
woorden "transmissie- en/of opslag- en/of 
LNG-systeem"

Or. en

Amendement 127
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 1, lid 1 komt als volgt te 
luiden:
"1. Bij deze richtlijn worden met het oog 
op het creëren van geïntegreerde en 
concurrerende energiemarkten in de 
Europese Unie gemeenschappelijke 
regels vastgesteld voor de productie, 
transmissie, distributie en levering [...] 
van gas. De richtlijn stelt de regels vast 
met betrekking tot de organisatie en de 
werking van de gassector, de toegang tot 
de markt, de criteria en procedures voor 
aanbestedingen en de verlening van 
vergunningen [...] en het beheer van 
netten. Ook worden verplichtingen op het 
gebied van universele diensten en de 
rechten voor gasconsumenten vastgesteld, 
en worden de verplichtingen op het gebied 
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van mededinging verduidelijkt."

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied moet worden uitgebreid om te verzekeren dat consumenten in de 
richtlijn centraal staan. Ook de samenhang met verplichtingen op het gebied van 
mededinging moet worden benadrukt.  

Amendement 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 1, lid 1 komt als volgt te 
luiden:
"1. Bij deze richtlijn worden met het oog 
op het creëren van geïntegreerde en 
concurrerende energiemarkten in de 
Europese Unie gemeenschappelijke 
regels vastgesteld voor de productie, 
transmissie, distributie, [...] levering en 
opslag van aardgas. De richtlijn stelt de 
regels vast met betrekking tot de 
organisatie en de werking van de 
aardgassector, de toegang tot de markt, 
de criteria en procedures voor 
aanbestedingen en de verlening van 
vergunningen [...] en het beheer van 
netten. Ook worden verplichtingen op het 
gebied van universele diensten en de 
rechten voor gasconsumenten vastgesteld, 
en worden de verplichtingen op het gebied 
van mededinging verduidelijkt."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 1, lid 1 van Richtlijn 2003/55/EG)
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Motivering

Het toepassingsgebied moet worden uitgebreid om te verzekeren dat consumenten in de 
richtlijn centraal staan. Ook de samenhang met verplichtingen op het gebied van 
mededinging moet worden benadrukt.

Amendement 129
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 1, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. De bij deze richtlijn vastgestelde 
voorschriften voor aardgas, waartoe ook 
vloeibaar aardgas (LNG) behoort, zijn 
tevens op niet-discriminerende wijze van 
toepassing op biogas en uit biomassa 
verkregen gas, voorzover het technisch 
mogelijk en veilig is dergelijke gassen te 
injecteren in en te transporteren via het 
aardgassysteem."

Or. en

(Toevoeging van verduidelijking in artikel 1, lid 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Ervan uitgaande dat aan de technische en chemische veiligheidsdrempels voor de diverse 
gassen is voldaan, moet het nondiscriminatiebeginsel met betrekking tot de toegang tussen de 
gassen van verschillende bronnen worden benadrukt.
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Amendement 130
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (-a) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 3 wordt vervangen door:
“3. "transmissie": het transport van 
aardgas door een net dat vooral bestaat 
uit hogedrukpijpleidingen, met 
uitzondering van een 
upstreampijpleidingnet en van het 
gedeelte van hogedrukpijpleidingen dat in 
de eerste plaats voor lokale 
aardgasdistributie wordt gebruikt, met het 
oog op de belevering van afnemers, de 
levering zelf niet inbegrepen;"

Or. en

Motivering

De huidige definitie van "transmissie" in Richtlijn 2003/55/EG verschilt van de definitie van 
"transmissie" in Verordening 1775/2005. In dit amendement wordt de definitie in de richtlijn 
aangepast aan die in de verordening.

Amendement 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (-a) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 3 wordt vervangen door:
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"3. "transmissie": het transport van 
aardgas door een net dat vooral bestaat 
uit hogedrukpijpleidingen, met 
uitzondering van een 
upstreampijpleidingnet en van het 
gedeelte van hogedrukpijpleidingen dat in 
de eerste plaats voor lokale 
aardgasdistributie wordt gebruikt, met het 
oog op de belevering van afnemers, de 
levering zelf niet inbegrepen;"

Or. en

(Verduidelijking van de definitie van 'transmissie' in artikel 2, punt 3 van Richtlijn 
2003/55/EG)

Motivering

De huidige definitie van "transmissie" in Richtlijn 2003/55/EG verschilt van de definitie van 
"transmissie" in Verordening 1775/2005. In dit amendement wordt de definitie in de richtlijn 
aangepast aan die in de verordening.

Amendement 132
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (-a) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) punt 3 wordt vervangen door:
"3. "transmissie": het transport van 
aardgas door een net dat vooral bestaat 
uit hogedrukpijpleidingen, met 
uitzondering van een 
upstreampijpleidingnet en van het 
gedeelte van hogedrukpijpleidingen dat in 
de eerste plaats voor lokale 
aardgasdistributie wordt gebruikt, met het 
oog op de belevering van afnemers, de 
levering zelf niet inbegrepen;"

Or. de
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Motivering

De definitie van "transmissie" in Richtlijn 2003/55/EG verschilt van de definitie van 
"transmissie" in Verordening 1775/2005. Door dit amendement wordt de definitie uit de 
verordening overgenomen in de richtlijn.

Amendement 133
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) punt 9 wordt vervangen door:
"9. "opslaginstallatie": installatie die 
wordt gebruikt voor de opslag van 
aardgas en eigendom is van en/of 
geëxploiteerd wordt door een 
aardgasbedrijf, met inbegrip van het 
gedeelte van LNG-installaties dat voor 
opslag gebruikt wordt, maar met 
uitzondering van het gedeelte dat 
uitsluitend in gebruik is voor 
productiedoeleinden en met 
uitzondering van installaties die 
uitsluitend ten dienste staan van 
transmissiesysteembeheerders bij de 
uitoefening van hun functies;"

Or. en

Motivering

De formulering moet worden aangescherpt om te voorkomen dat opslagsysteembeheerders 
stellen dat, aangezien het grootste deel van hun installatie voor productiedoeleinden wordt 
gebruikt, deze daarom niet mag vallen onder het systeem van gereguleerde of onderhandelde 
toegang voor derden.
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Amendement 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) punt 9 wordt vervangen door:
“9. "opslaginstallatie": installatie die 
wordt gebruikt voor de opslag van 
aardgas en eigendom is van en/of 
geëxploiteerd wordt door een 
aardgasbedrijf, met inbegrip van het 
gedeelte van LNG-installaties dat voor 
opslag gebruikt wordt, maar met 
uitzondering van het gedeelte dat 
uitsluitend in gebruik is voor 
productiedoeleinden en met 
uitzondering van installaties die 
uitsluitend ten dienste staan van 
transmissiesysteembeheerders bij de 
uitoefening van hun functies;"

Or. en

(Verduidelijking van de definitie van 'opslaginstallatie' in artikel 2, punt 9 van Richtlijn 
2003/55/EG)

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de consistentie moet in definitie 9 het woord "uitsluitend" 
worden toegevoegd in de zinsnede "het gedeelte dat in gebruik is voor productiedoeleinden", 
zoals al het geval is in "installaties die uitsluitend ten dienste staan van 
transmissiesysteembeheerders".

Amendement 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (-a ter) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) punt 14 wordt vervangen door:
“14. "ondersteunende diensten": 
diensten die nodig zijn voor de toegang 
tot en de exploitatie van transmissie-
en/of distributienetten en/of LNG-
installaties en/of opslaginstallaties, met 
inbegrip van het opvangen van 
fluctuaties in systeembelasting [...];"

Or. en

(Schrapping van het laatste deel van de bestaande definitie van 'ondersteunende diensten' in 
artikel 2, punt 14 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Als er onvoldoende aanbod van installaties voor gasbehandeling/conversie (diensten) is of als 
de toegang niet op eerlijke en niet-discriminerende wijze wordt verleend, bestaat de kans dat 
er handels-/concurrentiebelemmeringen ontstaan en het liquiditeitsniveau en de 
marktintegratie teruglopen. Dit betekent dat er behoefte is aan een passend 
regelgevingskader voor de toegang tot installaties voor gasbehandeling/conversie (diensten).

Amendement 136
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (-a ter) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) punt 14 wordt vervangen door:
"14. "ondersteunende diensten": 
diensten die nodig zijn voor de toegang 
tot en de exploitatie van transmissie-
en/of distributienetten en/of LNG-
installaties en/of opslaginstallaties, met 
inbegrip van het opvangen van 
fluctuaties in systeembelasting, menging 
en de injectie van inerte gassen, maar 
uitgezonderd installaties die uitsluitend 
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ten dienste staan van 
transmissiesysteembeheerders bij de 
uitoefening van hun functies;"

Or. en

(Wijziging  van artikel 2, punt 14 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

De formulering moet zodanig worden aangescherpt dat "menging" niet alle betrekking heeft 
op het vermengen van aardgasstromen, maar ook stikstofinjectie omvat, de belangrijkste 
methode voor de omzetting van gas met een hoge calorische waarde (H-gas) in gas met een 
lage calorische waarde (L-gas). Gegeven het feitelijke monopolie op de markt voor L-gas, is 
de toegang tot kwaliteitsconversie essentieel om voor concurrentie te zorgen.

Amendement 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a quater) het volgende punt wordt 
ingevoegd:
"14 bis. "eerlijke mededinging op een 
open markt": streven naar een situatie 
waarin geen enkele onderneming een 
aandeel van meer dan 30% van de 
relevante markt mag hebben, de drie 
grootste ondernemingen een aandeel van 
ten hoogste 50% en de vijf grootste 
ondernemingen een aandeel van ten 
hoogste 66,7% van de relevante markt 
hebben;"

Or. en
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Amendement 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (-a quinquies) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a quinquies) punt 17 wordt vervangen 
door:
“17. "interconnector": 
transmissiepijpleiding die een grens 
tussen lidstaten overschrijdt of 
overspant met hoofdzakelijk als 
bedoeling de nationale 
transmissiesystemen van die lidstaten 
onderling te koppelen;"

Or. en

(Verduidelijking van de bestaande definitie van 'interconnector' in artikel 2, punt 17 van 
Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

De huidige definitie is misschien realistisch voor elektriciteitsconnectoren, maar er bestaan 
met uitzondering van leidingen door de zee geen gaspijpleidingen die uitsluitend bedoeld zijn 
om de systemen van twee lidstaten onderling te koppelen.

Amendement 139
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (-a quinquies) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a quinquies) punt 17 wordt vervangen 
door:
"17. "interconnector": 
transmissiepijpleiding die een grens 
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tussen lidstaten overschrijdt of 
overspant met hoofdzakelijk als 
bedoeling de nationale 
transmissiesystemen van die lidstaten 
onderling te koppelen;"

Or. de

Motivering

De huidige definitie is misschien geschikt voor connectoren in elektriciteitsnetten, maar er 
bestaan met uitzondering van leidingen door de zee geen gaspijpleidingen die uitsluitend 
bedoeld zijn om twee lidstaten onderling te koppelen.

Amendement 140
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (a bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"32 bis. "geïsoleerde markt": een lidstaat 
die niet over een interconnectie met de 
nationale transmissiesystemen van andere 
lidstaten beschikt en/of waarvan de
gasvoorziening wordt gecontroleerd door 
een persoon of personen uit een derde 
land;"

Or. lt

Amendement 141
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "transmissiesysteemeigenaar": 
een natuurlijke of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de in artikel 9, lid 6 vermelde activiteiten 
in een lidstaat, ingeval een onafhankelijke 
systeembeheerder door die lidstaat is 
aangewezen en door de Commissie 
overeenkomstig artikel 9, lid 1 is 
goedgekeurd;"

Or. en

Motivering

Ontvlechting van het beheer van transmissiesystemen uit verticaal geïntegreerde gas- en 
stroombedrijven is een fundamenteel doel van het voorgestelde "derde wetgevingspakket". 
Daarom is het essentieel dat het toepassingsgebied van die ontvlechting duidelijk wordt 
omschreven. Eén gebied waarop de ontvlechtingsvoorschriften van de wetgeving onvoldoende 
duidelijk zijn, betreft de vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelden voor de diverse 
marktdeelnemers.

Amendement 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "project van prioritair belang 
voor de Europese Unie": een 
gasinfrastructuurproject dat ertoe zal 
leiden dat gas uit een nieuwe bron aan de 
Unie wordt geleverd en waarbij het 
aandeel van de gaslevering in meer dan 
één land van de Unie leidt tot een sterkere 
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diversifiëring van de huidige 
gasleveringen;"

Or. en

(Toevoeging van een nieuw punt 36 bis aan artikel 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Voldoende infrastructuur is een voorwaarde om de concurrentie tussen vloeibaar gas en gas 
te ontwikkelen. De ervaring leert dat bij diverse gelegenheden het besluit over grote 
investeringen op politiek niveau is genomen, met slechts een beperkte rol voor de regelgevers. 
Daarom moeten er "projecten van prioritair belang voor de Europese Unie" worden 
aangewezen, waarop een strategische politieke besluitvorming van toepassing is.

Amendement 143
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "project van Europees belang": 
een gasinfrastructuurproject dat ertoe 
leidt dat de Gemeenschap kan beschikken 
over gas uit nieuwe bronnen, en dat in 
meer dan één lidstaat resulteert in een 
sterkere diversifiëring van de huidige 
gasleveringen;"

Or. xm

Motivering

In Europa neemt de vraag naar transmissiecapaciteit toe en investeringen in nieuwe 
infrastructuur zijn daarom van essentieel belang. Een goed ontwikkelde infrastructuur is 
cruciaal voor echte Europese concurrentie op de gasmarkt. Daarom moeten "projecten van 
Europees belang" worden aangewezen en de daarvoor vereiste strategische en politieke 
besluiten worden genomen.
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Amendement 144
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "project van Europees belang": 
een gasinfrastructuurproject dat ertoe 
leidt dat de Gemeenschap kan beschikken 
over gas uit nieuwe bronnen, en dat in 
meer dan één lidstaat resulteert in een 
sterkere diversifiëring van de huidige 
gasleveringen;"

Or. de

(Toevoeging van nieuw punt in artikel 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Omdat de vraag naar transmissiecapaciteit voortdurend toeneemt, zijn investeringen in 
nieuwe infrastructuur onontbeerlijk om over voldoende transport-, opslag- en LNG-capaciteit 
te beschikken. Een goed ontwikkelde infrastructuur is een voorwaarde voor de ontwikkeling 
van concurrentie op de gasmarkt. Tot dusverre zijn besluiten over veel grote investeringen op 
politiek niveau genomen, met slechts een geringe inbreng van de regelgevers. Daarom moeten 
"projecten van Europees belang" worden aangewezen en de nodige politieke besluiten 
worden genomen.

Amendement 145
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "betaalbare prijs": een prijs die 
door de lidstaten op nationaal niveau in 
overleg met de nationale regelgevende 
instanties, de sociale partners en relevante 
belanghebbenden wordt vastgesteld, met 
inachtneming van de definitie van 
energiearmoede in punt 36 ter;"

Or. en

Motivering

Wat een betaalbare prijs is, moet op het niveau van de lidstaten worden vastgesteld, omdat 
het hierbij duidelijk om subsidiariteit gaat.

Amendement 146
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"eerlijke concurrentie op een open 
markt": streven naar een situatie waarin 
geen enkele onderneming meer dan 50% 
van de relevante markt in bezit mag 
hebben;"

Or. en

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden geopend, met name de markten met 
overheersende marktspelers, die zich in verschillende gevallen schuldig hebben gemaakt aan 
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machtsmisbruik, en wordt een eerlijke toegang voor andere marktspelers gewaarborgd. 
Naarmate de markten sterker geïntegreerd raken, zal de geografische omvang van de markt 
toenemen; deze bepaling biedt de ondernemningen in dat geval groeimogelijkheden. De 
relevante markt moet door de Commissie worden gedefinieerd.

Amendement 147
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "eerlijke concurrentie op een 
open markt": streven naar een situatie 
waarin geen enkele onderneming meer 
dan 40% van de relevante markt in bezit 
mag hebben;"

Or. en

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden geopend, met name de markten met 
overheersende marktspelers, die zich in verschillende gevallen schuldig hebben gemaakt aan 
machtsmisbruik, en wordt een eerlijke toegang voor andere marktspelers gewaarborgd. 
Naarmate de markten sterker geïntegreerd raken, zal de geografische omvang van de markt 
toenemen; deze bepaling biedt de ondernemningen in dat geval groeimogelijkheden. De 
relevante markt moet door de Commissie worden gedefinieerd.

Amendement 148
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "eerlijke concurrentie op een 
open markt": streven naar een situatie 
waarin geen enkele onderneming meer 
dan 20% van de relevante markt in bezit 
mag hebben;"

Or. en

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden geopend, met name de markten met 
overheersende marktspelers, die zich in verschillende gevallen schuldig hebben gemaakt aan 
machtsmisbruik, en wordt een eerlijke toegang voor andere marktspelers gewaarborgd.  
Naarmate de markten sterker geïntegreerd raken, zal de geografische omvang van de markt 
toenemen; deze bepaling biedt de ondernemningen in dat geval groeimogelijkheden.  De 
relevante markt moet door de Commissie worden gedefinieerd.

Amendement 149
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 bis. "industrielocatie": een 
geografisch gebied in particulier 
eigendom met een aardgasleidingnet dat 
in de eerste plaats is bestemd voor 
gasleveringen aan de industriële afnemers 
op deze locatie;"

Or. en
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Motivering

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Amendement 150
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b ter) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 ter. "energiearmoede": het feit dat 
een huishouden het zich niet kan 
permitteren de woning tot een 
aanvaardbare temperatuur te verwarmen, 
uitgaande van de door de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
aanbevolen temperatuur van 18-22°C, 
afhankelijk van de kamerfunctie, voor 
elke benutte woonruimte. Hieronder valt 
ook de mogelijkheid om andere 
energiediensten in het huis tegen een 
redelijke prijs aan te schaffen. In een 
huishouden is sprake van 
energiearmoede, wanneer het aandeel van 
de energieuitgaven in de totale uitgaven 
van het huishouden het dubbele van de 
nationale gemiddelde energieuitgaven 
overschrijden;"

Or. en
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Motivering

Als gevolg van het ontbreken van een definitie worden in veel lidstaten officieel geen 
gegevens verzameld betreffende het aantal burgers dat te maken heeft met energiearmoede. 
Wanneer er een gemeenschappelijke definitie wordt ingevoerd zullen de lidstaten zich bewust 
zijn van de omvang van het probleem en worden zij aangemoedigd om maatregelen te nemen. 
Deze definitie, die is gebaseerd op onderzoek van een groep Europese wetenschappers, maakt 
een berekening mogelijk die in de hele EU kan worden toegepast. De doelgroep bestaat uit 
huishoudens met een laag inkomen, die naar verhouding meer voor hun energie betalen. 

Amendement 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b ter) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 ter. "mengdiensten": de behandeling 
van gas dat niet aan de specificaties 
voldoet, met gas uit andere bronnen, zodat 
het hierdoor ontstane mengsel binnen de 
toegestane grenzen van de 
gaskwaliteitsspecificaties ligt. Deze 
behandeling wordt uitgevoerd door de 
beheerder van een 
gasbehandelingsinstallatie;"

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 36 ter aan artikel 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

De gaskwaliteitsconversie in in sommige lidstaten van groot belang en kan ook grote 
gevolgen hebben voor de grensoverschrijdende stromen. De beschikbaarheid van capaciteit 
voor kwaliteitsconversie is cruciaal voor de ontwikkeling van groothandelsmarkten voor 
vloeibaar gas. Als er onvoldoende aanbod van installaties voor gasconversie is of als de 
toegang niet op eerlijke en niet-discriminerende wijze wordt verleend, bestaat de kans dat er 
handels-/concurrentiebelemmeringen ontstaan en het liquiditeitsniveau en de marktintegratie 
teruglopen.
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Amendement 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b quater) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – punt 36 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 quater. "ballasteerdiensten": de 
behandeling van gas met stikstof met het 
oog op de verarming van het gas, zodat 
het voldoet aan de geldende 
gaskwaliteitsspecificaties. Deze 
behandeling wordt uitgevoerd door de 
beheerder van een 
gasbehandelingsinstallatie;"

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 36 quater aan artikel 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Zie motivering bij amendement van Turmes/Harms over gaskwaliteit, d.w.z. amendementen 
13 en 14.

Amendement 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b quinquies) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – lid 36 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quinquies) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
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"36 quinquies. 
"gasbehandelingsinstallatie": installatie 
die wordt gebruikt voor de verlening van 
meng- en/of ballasteerdiensten met het 
oog op de behandeling van aardgas en 
eigendom is van en/of geëxploiteerd wordt 
door een aardgasbedrijf;"

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 36 quinquies aan artikel 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Zie motivering bij amendement van Turmes/Harms over gaskwaliteit, d.w.z. amendementen 
13 en 14.

Amendement 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter (b sexies) (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 2 – lid 36 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b sexies) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"36 sexies. "beheerder van een 
gasbehandelingsinstallatie": een 
natuurlijke of rechtspersoon die belast is 
met gasbehandeling en verantwoordelijk 
is voor het beheer van een 
gasbehandelingsinstallatie;"

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 36 sexies aan artikel 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Zie motivering bij amendement van Turmes/Harms over gaskwaliteit, d.w.z. amendementen 
13 en 14.
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Amendement 155
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 3, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. Met volledige inachtneming van de 
toepasselijke bepalingen van het 
Verdrag, met name artikel 86, mogen de 
lidstaten in het algemeen economisch 
belang aan bedrijven die in de gassector 
actief zijn verplichtingen inzake 
openbare dienstverlening opleggen, die 
betrekking kunnen hebben op de 
zekerheid, met inbegrip van 
voorzienings- en leveringszekerheid, 
regelmaat en kwaliteit [...], en 
milieubescherming, waaronder energie-
efficiëntie en klimaatbescherming. [...]"

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 2 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Door de verwijzing naar de prijs van leveringen te verplaatsen van de overwegingen inzake 
openbaredienstverplichtingen naar de overwegingen inzake kwestbare afnemers, wil het 
amendement bereiken dat maatregelen die betrekking hebben op de prijs van leveringen, zich 
richten op de meest kwestbare consumenten. Door een gerichtere formulering moet het 
uiteindelijke resultaat ten goede komen aan hen die als consument het meest behoefte hebben 
aan bescherming.
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Amendement 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 3, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. Met volledige inachtneming van de 
toepasselijke bepalingen van het 
Verdrag, met name artikel 86, mogen de 
lidstaten in het algemeen economisch 
belang aan bedrijven die in de gassector 
actief zijn verplichtingen inzake 
openbare dienstverlening opleggen, die 
betrekking kunnen hebben op de 
zekerheid, met inbegrip van 
voorzienings- en leveringszekerheid, 
regelmaat, kwaliteit en prijs van de 
leveringen, en milieubescherming, 
waaronder energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en 
klimaatbescherming. Deze 
verplichtingen moeten duidelijk 
gedefinieerd, transparant, niet-
discriminerend en controleerbaar zijn en 
de gelijke toegang van EU-
aardgasbedrijven tot nationale 
consumenten waarborgen. Met 
betrekking tot de voorzieningszekerheid, 
energie-efficiëntie/beheer aan de 
vraagzijde en de verwezenlijking van de 
streefdoelen voor milieu en hernieuwbare 
energie, zoals bedoeld in dit lid, mogen 
de lidstaten langetermijnplanning 
toepassen, daarbij rekening houdend 
met de mogelijkheid dat derden toegang 
tot het systeem wensen."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 2 van Richtlijn 2003/55/EG)
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Motivering

Er moet in deze richtlijn worden verwezen naar de door de EU overeengekomen streefdoelen 
voor hernieuwbare energie.

Amendement 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Artikel 3, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om energiearmoede in het 
kader van nationale energieactieplannen 
aan te pakken om te waarborgen dat het 
aantal mensen dat te maken heeft met 
energiearmoede in reële cijfers daalt, en 
delen dergelijke maatregelen mee aan de 
Commissie. De lidstaten kunnen kiezen 
voor een geïntegreerde aanpak om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan 
verplichtingen op het gebied van 
universele dienstverlening en 
verplichtingen op het gebied van openbare 
dienstverlening. Dergelijke maatregelen 
kunnen mede speciale tarieven voor 
kwetsbare afnemers en individuele 
huishoudens omvatten en omvatten tevens 
verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie. De Commissie zorgt voor 
indicatoren om toezicht te houden op het 
effect van dergelijke maatregelen op de 
energiearmoede. Deze maatregelen 
vormen geen belemmering voor de 
opening van de markt als uiteengezet in 
artikel 23. In dit verband dragen de 
lidstaten er zorg voor dat de 
distributiebedrijven strikte procedures 
volgen om te voorkomen dat 
huishoudelijke afnemers worden 
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afgesloten, waarbij rekening wordt 
gehouden met kwetsbare en energiearme 
afnemers. De lidstaten stellen een 
definitie van kwetsbare en energiearme 
afnemers vast en zorgen ervoor dat de 
hand wordt gehouden aan de rechten en 
plichten in verband met kwetsbare en 
energiearme afnemers."

Or. en

(Vervanging van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG door een vrijwel volledig nieuw 
lid)

Motivering

Energiearmoede wordt in alle lidstaten een steeds groter probleem. Een geïntegreerde 
aanpak is nodig en de rol van de nationale regelgevende instanties is essentieel. De 
Commissie dient ook de verantwoordelijkheid te nemen voor het houden van toezicht op de 
vooruitgang in de lidstaten op dit terrein, en moet succesvolle maatregelen van de lidstaten 
bij de aanpak van energiearmoede aan de andere lidstaten meedelen.

Amendement 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Artikel 3, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om energiearmoede in het 
kader van nationale actieplannen aan te 
pakken om te waarborgen dat het aantal 
mensen dat te maken heeft met 
energiearmoede in reële cijfers daalt, en 
delen dergelijke maatregelen mee aan de 
Commissie. De lidstaten kunnen kiezen
voor een geïntegreerde aanpak om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan 
verplichtingen op het gebied van 
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universele dienstverlening en 
verplichtingen op het gebied van openbare 
dienstverlening. Dergelijke maatregelen 
kunnen mede speciale tarieven voor 
kwetsbare afnemers en individuele 
huishoudens omvatten en omvatten tevens 
verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie en gerichte sociale steun aan 
afnermergroepen met een laag inkomen. 
De Commissie zorgt voor indicatoren om 
toezicht te houden op het effect van 
dergelijke maatregelen op de 
energiearmoede. Deze maatregelen 
vormen geen belemmering voor de 
opening van de markt als uiteengezet in 
artikel 23."

Or. en

(Vervanging van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG door een vrijwel volledig nieuw 
lid)

Motivering

Energiearmoede wordt in alle lidstaten een steeds groter probleem. Een geïntegreerde 
aanpak is nodig en de rol van de nationale regelgevende instanties is essentieel. De 
Commissie dient ook de verantwoordelijkheid te nemen voor het houden van toezicht op de 
vooruitgang in de lidstaten op dit terrein, en moet succesvolle maatregelen van de lidstaten 
bij de aanpak van energiearmoede aan de andere lidstaten meedelen.

Amendement 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Artikel 3, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om eindafnemers te 
beschermen en om een hoog niveau van 
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consumentenbescherming te 
waarborgen en waarborgen in het 
bijzonder een passende bescherming van 
kwetsbare afnemers, met inbegrip van 
passende maatregelen, waaronder 
gespreide betaling, om hen te helpen 
voorkomen dat zij worden afgesloten. 
[...]"

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Door de verwijzing naar de prijs van leveringen te verplaatsen van de overwegingen inzake 
openbaredienstverplichtingen naar de overwegingen inzake kwestbare afnemers, wil het 
amendement bereiken dat maatregelen die betrekking hebben op de prijs van leveringen, zich 
richten op de meest kwestbare consumenten. Door een gerichtere formulering moet het 
uiteindelijke resultaat ten goede komen aan hen die als consument het meest behoefte hebben 
aan bescherming.

Amendement 160
Pia Elda Locatelli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Artikel 3, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om eindafnemers te 
beschermen en om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te 
waarborgen en waarborgen in het 
bijzonder een passende bescherming van 
kwetsbare afnemers, met inbegrip van 
passende maatregelen om hen te helpen 
voorkomen  dat de voorziening wordt 
onderbroken. In dit verband kunnen zij 
passende maatregelen nemen ter 
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bescherming van op het gassysteem 
aangesloten afnemers in afgelegen 
gebieden alsmede van energie-intensieve 
bedrijven, als bedoeld in artikel 17, lid 1, 
letter a), van Richtlijn 2003/96/EG. De 
lidstaten kunnen een noodleverancier 
aanwijzen voor op het gasnet 
aangesloten afnemers. Zij zorgen voor 
een hoge mate van 
consumentenbescherming, met name 
met betrekking tot de transparantie van 
algemene contractvoorwaarden, 
algemene informatie en mechanismen 
ter beslechting van geschillen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat een in 
aanmerking komende afnemer 
daadwerkelijk de mogelijkheid heeft op 
een nieuwe leverancier over te stappen. 
Wat ten minste de huishoudelijke 
afnemers betreft, omvatten deze 
maatregelen de in bijlage A beschreven 
maatregelen."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Ook energie-intensieve bedrijven moeten in deze richtlijn in aanmerking worden genomen.

Amendement 161
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
afnemers het recht hebben door een 



PE404.542v02-00 98/111 AM\717626NL.doc

NL

leverancier - mits deze toestemt - te 
worden beleverd, ongeacht de lidstaat 
waar deze als leverancier is geregistreerd. 
In dit verband nemen de lidstaten alle 
noodzakelijke maatregelen om tre 
waarborgen dat ondernemingen die in 
hun oorsprongsland als leveranciers zijn 
geregistreerd, aan hun burgers kunnen 
leveren, zonder aan verdere voorwaarden 
te moeten voldoen."

Or. xm

Motivering

Leveranciers worden in de diverse lidstaten met uiteenlopende voorwaarden voor de 
belevering van klanten geconfronteerd; deze verschillende marktregels vormen aanzienlijke 
belemmeringen voor de toegang tot de markt. Om een onbeperkte toegang tot de markt 
mogelijk te maken, moet het oorsprongslandbeginsel worden toegepast.

Amendement 162
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
afnemers het recht hebben door een 
leverancier - mits deze toestemt - te 
worden beleverd, ongeacht de lidstaat 
waar deze als leverancier is geregistreerd. 
In dit verband nemen de lidstaten alle 
noodzakelijke maatregelen om tre 
waarborgen dat ondernemingen die in 
hun oorsprongsland als leveranciers zijn 
geregistreerd, aan hun burgers kunnen 
leveren, zonder aan verdere voorwaarden 
te moeten voldoen."
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Or. xm

Motivering

In elke lidstaat moeten leveranciers aan andere voorwaarden voldoen om aan klanten te 
mogen leveren. Deze verschillende marktregels en juridische verplichtingen vormen 
aanzienlijke belemmeringen voor de toegang tot de markt. Om een onbeperkte toegang tot de 
markt mogelijk te maken, moet het oorsprongslandbeginsel worden toegepast, d.w.z. een 
leverancier die in één lidstaat is geregistreerd, moet ook aan klanten in andere lidstaten 
kunnen leveren, zonder aan verdere voorwaarden te moeten voldoen.

Amendement 163
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Artikel 3, lid 4, wordt 
vervangen door:
"4. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en 
economische samenhang, 
milieubescherming - waaronder 
eventueel maatregelen inzake energie-
efficiëntie/beheer aan de vraagzijde en
middelen ter bestrijding van 
klimaatverandering - en de leverings- en 
voorzieningszekerheid. Dergelijke 
maatregelen kunnen in het bijzonder 
toereikende economische stimulansen 
omvatten, zo nodig met gebruikmaking 
van alle bestaande nationale en 
communautaire instrumenten, voor 
onderhoud en aanleg van de 
noodzakelijke netwerkinfrastructuur, 
inclusief interconnectiecapaciteit. Met 
volledige inachtneming van de 
toepasselijke bepalingen van het Verdrag 
mogen de lidstaten overeenkomsten voor 
de lange termijn tussen 
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energieverbruikers en leveranciers 
bevorderen die bijdragen tot een 
verbetering van de energieproductie en -
distributie en tegelijkertijd de verbruikers 
een eerlijk aandeel geven in de daaruit 
voortvloeiende voordelen, mits deze 
overeenkomsten kunnen bijdragen tot een 
optimaal investeringsniveau in de 
energiesector."

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen een actieve rol te spelen om de consumenten daadwerkelijk te laten 
profiteren.

Amendement 164
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"5 bis. De uitvoering van deze richtlijn 
mag geen negatieve gevolgen hebben voor 
de werkgelegenheid, de 
arbeidsvoorwaarden en de informatie-, 
consultatie- en medezeggenschapsrechten 
van de betrokken werknemers. De 
lidstaten raadplegen de betrokken sociale 
partners over de uitvoering van eventuele 
wijzigingen in deze richtlijn, om de 
negatieve gevolgen voor de betrokken 
werknemers te beperken. De Commissie 
brengt aan de comités voor de sociale 
dialoog in de gas- en de elektriciteitssector 
verslag uit over het overleg en de 
genomen maatregelen."



AM\717626NL.doc 101/111 PE404.542v02-00

NL

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid na lid 5 van artikel 3 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Er zijn waarborgen nodig om de betrokken werknemers in de sector te beschermen tegen 
ongunstige effecten als gevolg van de openstelling van de stroom- en gasmarkt. Om mogelijke 
negatieve gevolgen te beperken, is het van belang dat hierover met de sociale partners wordt 
gesproken.

Amendement 165
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"6 bis. Om efficiënt energiegebruik te 
bevorderen en de energiearmoede te 
verminderen, machtigen de nationale 
regelgevende instanties de gasbedrijven 
tot het invoeren van tarieven die stijgen 
naarmate het verbruik toeneemt, met als 
uitdrukkelijk doel het stimuleren van 
energie-efficiënt gedrag, het verminderen 
van de vraag van huishoudens naar gas, 
met de daarmee samenhangende 
verlaging van hun CO2-uitstoot, alsmede 
het verminderen van de energiekosten van 
huishoudens die met energiearmoede te 
maken hebben."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid na lid 6 van artikel 3 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Dit tariefmodel zou het huidige prijsstellingsmodel volledig op zijn kop zetten. In een tijd 
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waarin we proberen het energieverbruik terug te dringen, worden mensen door het 
prijsstellingsmodel met lagere prijzen beloond voor een hoger energieverbruik. Dit model 
moet voor gasbedrijven kostenneutraal zijn, maar wel stimulansen bieden voor energie-
efficiëntie. Dit model zal gemakkelijker ingang vinden, wanneer intelligente meters worden 
ingevoerd.

Amendement 166
Šarūnas Birutis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"6 bis. Om efficiënt energiegebruik te 
bevorderen en de energiearmoede te 
verminderen, machtigen de nationale 
regelgevende instanties de gasbedrijven 
tot het invoeren van tarieven die stijgen 
naarmate het verbruik toeneemt, met als 
uitdrukkelijk doel het stimuleren van 
energie-efficiënt gedrag, het verminderen 
van de vraag van huishoudens naar gas, 
met de daarmee samenhangende 
verlaging van hun CO2-uitstoot, en het 
waarborgen dat het initiële gasrantsoen 
overeenkomt met het verbruik van 
huishoudens met een laag inkomen."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid na lid 6 van artikel 3 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Dit tariefmodel zou het huidige prijsstellingsmodel volledig op zijn kop zetten. In een tijd 
waarin we proberen het energieverbruik terug te dringen, worden mensen door het 
prijsstellingsmodel met lagere prijzen beloond voor een hoger energieverbruik. Dit model 
moet voor gasbedrijven kostenneutraal zijn, maar wel stimulansen bieden voor energie-
efficiëntie. Dit model zal gemakkelijker ingang vinden, wanneer intelligente meters worden 
ingevoerd.
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Amendement 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"6 bis. Om efficiënt energiegebruik te 
bevorderen en de energiearmoede te 
verminderen, machtigen de nationale 
regelgevende instanties de gasleveranciers 
tot het invoeren van prijsstellingsformules 
met stijgende schijftarieven, op grond 
waarvan de prijs hoger wordt naarmate de 
consumptie toeneemt. De nationale 
regelgevende instanties zorgen ervoor dat 
het gedeelte van het verbruik waarvoor 
het lagere tarief geldt, gelijk is aan het 
typische verbruik van huishoudens met 
een laag inkomen."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid na lid 6 van artikel 3 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Dit tariefmodel zou het huidige prijsstellingsmodel volledig op zijn kop zetten. In een tijd 
waarin we proberen het energieverbruik terug te dringen, worden mensen door het 
prijsstellingsmodel met lagere prijzen beloond voor een hoger energieverbruik. Dit model 
moet voor gasbedrijven kostenneutraal zijn, maar wel stimulansen bieden voor energie-
efficiëntie. Dit model zal gemakkelijker ingang vinden, wanneer intelligente meters worden 
ingevoerd.
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Amendement 168
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) In artikel 3 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"6 bis. Om zuinig energiegebruik te 
bevorderen en de energiearmoede te 
verminderen, machtigen de nationale 
regelgevende instanties de gasleveranciers 
tot het invoeren van prijsstellingsformules 
met stijgende schijftarieven, op grond 
waarvan de prijs hoger wordt naarmate de 
consumptie toeneemt. De nationale 
regelgevende instanties zorgen ervoor dat 
het gedeelte van het verbruik waarvoor 
het lagere tarief geldt, gelijk is aan het 
typische verbruik voor het verwarmen van 
een energiezuinig huis."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid na lid 6 van artikel 3 van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Dit tariefmodel zou het huidige prijsstellingsmodel volledig op zijn kop zetten. In een tijd 
waarin we proberen het energieverbruik terug te dringen, worden mensen door het 
prijsstellingsmodel met lagere prijzen beloond voor een hoger energieverbruik. Dit model 
moet voor gasbedrijven kostenneutraal zijn, maar wel stimulansen bieden voor energie-
efficiëntie. Dit model zal gemakkelijker ingang vinden, wanneer intelligente meters worden 
ingevoerd.
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Amendement 169
Romano Maria La Russa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 7 
toegevoegd:

Schrappen

"7. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. 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

        

Amendement 170
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 7 
toegevoegd:

Schrappen

"7. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
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vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3."

Or. de

Motivering

De voorgestelde comitologieprocedure is bedoeld om de invloed van het Europees Parlement 
te beperken. Volgens het voorstel van de Commissie zou het Parlement alleen de mogelijkheid 
hebben de ontwerpteksten van de Commissie te verwerpen. Daardoor zouden wezenlijke 
beslissingen over de inrichting van de interne markt voor energie aan het democratische 
wetgevingsproces worden onttrokken.

Amendement 171
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 7 
toegevoegd:

Schrappen

"7. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. 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

 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.
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Amendement 172
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 3 wordt het volgende lid 7 
toegevoegd:

Schrappen

"7. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. 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 bepalingen die nodig zijn voor de consumentenbescherming, moeten rechtstreeks in de 
richtlijn worden opgenomen. Het is daarom niet nodig de bevoegdheid tot het vaststellen van 
richtsnoeren te delegeren.

Amendement 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 

7. De Commissie stelt richtsnoeren vast
voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
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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.

essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen en te 
verduidelijken, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. en

Motivering

De vorige richtlijn bevatte maatregelen ter bescherming van de eindafnemers, met name de 
kwetsbare. Het afsluiten van klanten werd uitdrukkelijk genoemd. Tegelijkertijd zijn de 
lidstaten aangemoedigd om maatregelen te nemen ter verbetering van de transparantie, de 
algemene informatie en de regelingen voor geschillenbeslechting. In de praktijk hebben de 
klanten echter niet de vruchten van de marktopening geplukt. Daarom moet worden voorzien 
in een uitvoeringsmechanisme, zodat de lidstaten de vereisten kunnen specificeren.

Amendement 174
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. 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.

7. De Commissie kan richtsnoeren wijzigen
voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. 
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

Dit amendement beoogt te bereiken dat de richtsnoeren volgens de gebruikelijke procedure 
door Parlement en Raad worden vastgesteld. De bevoegdheden die aan de Commissie worden 
gedelegeerd, moeten beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke wijzigingen.
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Amendement 175
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. 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.

7. Na overleg met de belanghebbende 
partijen kan de Commissie richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. 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

Dit amendement moet waarborgen dat de beginselen van een goede bestuurspraktijk in acht 
worden genomen bij de ontwikkeling en toepassing van zulke richtsnoeren.

Amendement 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 3 bis
Transparantie en publicatie van 
informatie voor eindafnemers
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1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
eindafnemers overeenkomstig de 
bepalingen van bijlage A kunnen 
beschikken over transparante, 
vergelijkbare, adequate en actuele 
informatie over de geldende prijzen en 
tarieven en over de 
standaardvoorwaarden met betrekking tot 
de toegang tot en het gebruik van de in 
artikel 3 vermelde diensten. De 
systeemgebruikers en, waar van 
toepassing, de distributienetbeheerders 
publiceren deze informatie in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm.
2. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat er informatie wordt 
verstrekt om de eindgebruikers in staat te 
stellen zich met behulp van interactieve 
gidsen of soortgelijke technieken een 
onafhankelijk oordeel te vormen over de 
kosten van alternatieve gebruikspatronen. 
De lidstaten waken erover dat de 
nationale regelgevende instanties 
dergelijke gidsen en technieken 
beschikbaar maken wanneer zij niet op de 
markt te vinden zijn.
3. De lidstaten waken erover dat de 
nationale regelgevende instanties de 
systeemgebruikers en, waar dit
gerechtvaardigd is, de 
distributienetbeheerders ertoe kunnen 
verplichten op het tijdstip en de plaats van 
aankoop informatie over de geldende 
tarieven te verstrekken om zo te 
waarborgen dat de afnemers volledig zijn 
geïnformeerd over de tariefvoorwaarden."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw artikel 3 bis in Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Wil een consument naar de juiste leverancier kunnen overstappen, moet hij over voldoende 
informatie beschikken om de aanbiedingen te kunnen vergelijken. De aanbiedingen op de 
gasmarkt zijn zeer complex, zodat een nieuw artikel 3 bis met transparantievereisten nodig is.
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Amendement 177
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
“2. Lidstaten met een 
toestemmingsregeling leggen objectieve 
en niet-discriminerende criteria vast 
waaraan moet worden voldaan door een 
bedrijf dat een aanvraag voor de bouw 
en/of exploitatie van aardgasinstallaties 
of een aanvraag voor het leveren van 
aardgas indient. De lidstaten hebben 
geenszins het recht de toestemming te 
binden aan criteria die de bevoegde 
autoriteiten discretionaire bevoegdheden 
verlenen. De niet-discriminerende 
criteria en procedures voor het verlenen 
van toestemming worden gepubliceerd.
De lidstaten dragen er zorg voor dat in de 
vergunningsprocedures voor installaties, 
pijpleidingen en aanverwante uitrusting 
rekening wordt gehouden met het belang 
van het project voor de interne 
energiemarkt."

Or. en

(Wijziging van de formulering van artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Een groot obstakel voor de voltooiing van de interne markt voor energie is het ontbreken van 
voldoende infrastructuur. In veel lidstaten kunnen projecten voor de aanleg van nieuwe of de 
verbetering van bestaande infrastructuur als gevolg van problemen met de 
vergunningsprocedures niet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd.
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