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Amendement 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet gas te 
verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten.

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet gas te 
verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten. Bovendien ontbreekt in 
sommige regio’s grensoverschrijdende 
interconnectiecapaciteit, wat de 
marktintegratie beperkt.

Or. en

Motivering

Opgemerkt dient te worden dat het in bepaalde lidstaten ontbreekt aan grensoverschrijdende 
interconnectie. Deze situatie belemmert de integratie van de markten en dus ook de Europese 
energiemarkt.

Amendement 39
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet gas te 

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet gas te 



PE404.707v01-00 4/109 AM\717803NL.doc

NL

verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten.

verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten, en er bestaan nog altijd 
geïsoleerde markten.

Or. lt

Amendement 40
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet gas te 
verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten.

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat gas te verkopen, zonder 
discriminatie of benadeling. Er is met name 
nog steeds geen sprake van een niet-
discriminerende nettoegang en van een 
gelijk niveau van toezicht door de 
regelgevende instanties in de lidstaten.

Or. de

Motivering

De Verordening moet de garantie tot doel hebben van een niet-discriminerende nettoegang, 
maar niet de verkoop van aardgas in alle lidstaten op gelijke voet.
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Amendement 41
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet gas te 
verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten.

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat alle ondernemingen uit 
alle lidstaten het recht hebben om in om 
het even welke lidstaat op gelijke voet gas 
te verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering wekt de indruk dat de door de Commissie 
aangekaarte concurrentieproblemen zich in alle lidstaten van de EU voordoen.

Amendement 42
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat elke onderneming uit de 
Gemeenschap het recht heeft om in om het 
even welke lidstaat op gelijke voet gas te 
verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten.

(3) Momenteel kan echter niet worden 
gewaarborgd dat alle ondernemingen uit
alle lidstaten het recht hebben om in om 
het even welke lidstaat op gelijke voet gas 
te verkopen, zonder discriminatie of 
benadeling. Er is met name nog steeds 
geen sprake van een niet-discriminerende 
nettoegang en van een gelijk niveau van 
toezicht door de regelgevende instanties in 
de lidstaten.



PE404.707v01-00 6/109 AM\717803NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering wekt de indruk dat de door de Commissie 
aangekaarte concurrentieproblemen zich in alle lidstaten van de EU voordoen.

Amendement 43
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Als eerste stap in de richting van de 
marktintegratie en de ontwikkeling van 
één Europese energiemarkt moet er 
afdoende grensoverschrijdende 
gasinterconnectiecapaciteit worden 
bereikt.

Or. en

Motivering

Deze nieuwe overweging zou aansluiten op de conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese Raad van Brussel van 8/9 maart 2007 en tegelijkertijd erkennen dat het niveau van 
de benodigde interconnectiecapaciteit tussen de verschillende Europese regio’s in de praktijk 
varieert.

Amendement 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Als eerste stap in de richting van de 
marktintegratie en de ontwikkeling van 
één Europese energiemarkt moet er 
afdoende grensoverschrijdende 
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gasinterconnectiecapaciteit worden 
bereikt.

Or. en

Motivering

Deze nieuwe overweging zou aansluiten op de conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese Raad van Brussel van 8/9 maart 2007 en tegelijkertijd erkennen dat het niveau van 
de benodigde interconnectiecapaciteit tussen de verschillende Europese regio’s in de praktijk 
varieert.

Amendement 45
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan de Europese Raad en het Europees 
Parlement "Een energiebeleid voor 
Europa"[14] is benadrukt hoe belangrijk 
het is de interne gasmarkt te voltooien en 
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle 
gasbedrijven uit de Gemeenschap tot stand 
te brengen. De mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de vooruitzichten voor de 
interne gas- en elektriciteitsmarkt[15] en de 
mededeling van de Commissie met als titel 
"Onderzoek op grond van artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 naar de 
Europese gas- en elektriciteitssectoren 
(Eindverslag)"[16] hebben aangetoond dat 
de huidige voorschriften en maatregelen 
niet het nodige kader verschaffen om de 
doelstelling van een goed functionerende 
interne markt te realiseren.

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan de Europese Raad en het Europees 
Parlement "Een energiebeleid voor 
Europa"[14] is benadrukt hoe belangrijk 
het is de interne gasmarkt te voltooien en 
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle 
gasbedrijven uit de Gemeenschap tot stand 
te brengen. De mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de vooruitzichten voor de 
interne gas- en elektriciteitsmarkt[15] en de 
mededeling van de Commissie met als titel 
"Onderzoek op grond van artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 naar de 
Europese gas- en elektriciteitssectoren 
(Eindverslag)"[16] hebben aangetoond dat 
de huidige voorschriften en maatregelen 
niet in alle lidstaten naar behoren zijn 
omgezet met als resultaat dat de 
doelstelling van een goed functionerende 
interne energiemarkt nog niet naar 
tevredenheid is gerealiseerd.

Or. de
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Motivering

De sectorale analyse werd in juli 2005 uitgevoerd, op een moment dat de meeste lidstaten de 
Gasrichtlijn nog niet volledig hadden omgezet, en in december 2006 heeft de Commissie 
verklaard (zie MEMO/06/481) dat 16 van de 25 lidstaten de bestaande wetgeving niet of 
onvoldoende hadden omgezet. De bestaande communautaire wet moet naar behoren in 
nationale wetgeving worden omgezet.

Amendement 46
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan de Europese Raad en het Europees 
Parlement "Een energiebeleid voor 
Europa"[14] is benadrukt hoe belangrijk 
het is de interne gasmarkt te voltooien en
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle 
gasbedrijven uit de Gemeenschap tot stand 
te brengen. De mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de vooruitzichten voor de 
interne gas- en elektriciteitsmarkt[15] en de 
mededeling van de Commissie met als titel 
"Onderzoek op grond van artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 naar de 
Europese gas- en elektriciteitssectoren 
(Eindverslag)"[16] hebben aangetoond dat 
de huidige voorschriften en maatregelen 
niet het nodige kader verschaffen om de 
doelstelling van een goed functionerende 
interne markt te realiseren.

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan de Europese Raad en het Europees 
Parlement "Een energiebeleid voor 
Europa"[14] is benadrukt hoe belangrijk 
het is de interne gasmarkt te voltooien en 
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle 
gasbedrijven uit de Gemeenschap tot stand 
te brengen. De mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de vooruitzichten voor de 
interne gas- en elektriciteitsmarkt[15] en de
mededeling van de Commissie met als titel 
"Onderzoek op grond van artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 naar de 
Europese gas- en elektriciteitssectoren 
(Eindverslag)"[16] hebben aangetoond dat 
de huidige voorschriften en maatregelen 
niet het nodige kader verschaffen of de 
mogelijkheid bieden voor de aanleg van 
fysieke aansluitingen om de doelstelling 
van een goed functionerende interne markt 
te realiseren.

Or. lt
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Amendement 47
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er is meer in het bijzonder een grotere 
samenwerking en coördinatie tussen
transmissiesysteembeheerders vereist om 
een geleidelijke onderlinge afstemming 
van de technische en commerciële codes 
voor de verlening en het beheer van 
daadwerkelijke toegang tot de 
transmissienetten over de grenzen heen te 
verwezenlijken, om, met inachtneming van 
het milieu, een gecoördineerde en 
voldoende toekomstgerichte planning en 
een deugdelijke ontwikkeling van het 
transmissiesysteem in de Gemeenschap te 
waarborgen, en om energie-efficiëntie, 
onderzoek en innovatie te stimuleren, met 
name met de bedoeling de penetratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
verspreiding van koolstofarme technologie 
te bevorderen.
Transmissiesysteembeheerders dienen hun 
netten volgens onderling afgestemde 
technische en marktcodes te beheren.

(6) Er zijn meer in het bijzonder de aanleg 
van fysieke aansluitingen tussen 
gasnetten en een grotere samenwerking en 
coördinatie tussen 
transmissiesysteembeheerders vereist om 
een geleidelijke onderlinge afstemming 
van de technische en commerciële codes 
voor de verlening en het beheer van 
daadwerkelijke toegang tot de 
transmissienetten over de grenzen heen te 
verwezenlijken, om, met inachtneming van 
het milieu, een gecoördineerde en 
voldoende toekomstgerichte planning en 
een deugdelijke ontwikkeling van het 
transmissiesysteem in de Gemeenschap te 
waarborgen, en om energie-efficiëntie, 
onderzoek en innovatie te stimuleren, met 
name met de bedoeling de penetratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
verspreiding van koolstofarme technologie 
te bevorderen.
Transmissiesysteembeheerders dienen hun 
netten volgens onderling afgestemde 
technische en marktcodes te beheren.

Or. lt

Amendement 48
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Bepaalde nationale markten zijn 
niet of slecht aangesloten op hun 
naburige markten en blijven daarom 



PE404.707v01-00 10/109 AM\717803NL.doc

NL

geïsoleerd. Een interne markt is niet 
haalbaar zonder de benodigde 
aanvullende grensoverschrijdende 
interconnecties. Bij de netwerkplanning 
op zowel nationaal als Europees niveau 
moet speciale nadruk worden gelegd op de 
ontwikkeling van beschikbare 
grensoverschrijdende 
interconnectiecapaciteit die openstaat 
voor toegang door derden om de handel in 
gas binnen de interne gasmarkt mogelijk 
te maken.

Or. en

Motivering

De overweging laat dit belangrijke aspect achterwege, dat bepalend is voor sommige punten 
in de huidige Verordening.

Amendement 49
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers hebben belang 
bij de werkzaamheden die van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 
verwacht. Daarom is het 
raadplegingsproces van essentieel belang 
en moeten de bestaande structuren die 
zijn opgezet om het raadplegingsproces te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen, 
zoals de EASEE-gas (de Europese 
organisatie voor de stroomlijning van 
energie-uitwisseling) een belangrijke rol 
spelen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door de ERGEG.
Daarom moet het Agentschap deze taak op zich nemen, aangezien het reeds beschikt over 
goede regels voor en ervaring met het houden van openbare raadplegingen. Bovendien 
handelt het Agentschap in het belang van alle marktdeelnemers, terwijl 
transmissiesysteembeheerders ook belanghebbenden kunnen zijn. Voor een efficiënt proces 
moet tevens worden benadrukt dat de oprichting van te veel raadplegingsorganen kan leiden 
tot dubbele raadpleging.

Amendement 50
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers hebben belang 
bij de werkzaamheden die van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 
verwacht. Daarom is het 
raadplegingsproces van essentieel belang 
en moeten de bestaande structuren die 
zijn opgezet om het raadplegingsproces te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen, 
zoals de EASEE-gas (de Europese 
organisatie voor de stroomlijning van 
energie-uitwisseling) een belangrijke rol 
spelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door de ERGEG.
Het Agentschap moet deze taak op zich nemen, aangezien het reeds beschikt over goede 
regels voor en ervaring met het houden van openbare raadplegingen. Bovendien handelt het 
Agentschap in het belang van alle marktdeelnemers, terwijl transmissiesysteembeheerders 
ook belanghebbenden kunnen zijn. Voor een efficiënt proces moet tevens worden benadrukt 
dat de oprichting van te veel raadplegingsorganen kan leiden tot dubbele 
raadplegingsprocessen.
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Amendement 51
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers hebben belang 
bij de werkzaamheden die van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 
verwacht. Daarom is het 
raadplegingsproces van essentieel belang 
en moeten de bestaande structuren die 
zijn opgezet om het raadplegingsproces te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen, 
zoals de EASEE-gas (de Europese 
organisatie voor de stroomlijning van 
energie-uitwisseling) een belangrijke rol 
spelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door de ERGEG.
Daarom moet het Agentschap deze taak op zich nemen, aangezien het reeds beschikt over 
goede regels voor en ervaring met het houden van openbare raadplegingen. Bovendien 
handelt het Agentschap in het belang van alle marktdeelnemers, terwijl 
transmissiesysteembeheerders ook belanghebbenden kunnen zijn. Voor een efficiënt proces 
moet tevens worden benadrukt dat de oprichting van te veel raadplegingsorganen kan leiden 
tot dubbele raadplegingsprocessen.

Amendement 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers hebben belang 
bij de werkzaamheden die van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 

Schrappen
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verwacht. Daarom is het 
raadplegingsproces van essentieel belang 
en moeten de bestaande structuren die 
zijn opgezet om het raadplegingsproces te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen, 
zoals de EASEE-gas (de Europese 
organisatie voor de stroomlijning van 
energie-uitwisseling) een belangrijke rol 
spelen.

Or. en

Motivering

De openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door de ERGEG.
Daarom moet het Agentschap deze taak op zich nemen, aangezien het reeds beschikt over 
goede regels voor en ervaring met het houden van openbare raadplegingen. Bovendien 
handelt het Agentschap in het belang van alle marktdeelnemers, terwijl 
transmissiesysteembeheerders ook belanghebbenden kunnen zijn.

Amendement 53
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de concurrentie door middel van 
liquide groothandelsmarkten voor gas te 
vergroten, is het van essentieel belang dat 
gas onafhankelijk van de locatie in het 
systeem kan worden verhandeld. Dit kan 
alleen als netgebruikers de vrijheid 
krijgen om entry- en exitcapaciteit los te 
boeken, zodat er een gastransport via 
zones en niet langs contractuele paden 
ontstaat. Op het zesde Forum van Madrid 
hebben de meeste belanghebbenden al een 
voorkeur uitgesproken voor entry-
exitsystemen om de concurrentie te 
bevorderen.

(9) Om de concurrentie door middel van 
liquide groothandelsmarkten voor gas te 
vergroten, is het van essentieel belang dat 
gas onafhankelijk van de locatie in het 
systeem kan worden verhandeld. Entry-
exitsystemen mogen echter niet verplicht 
worden gesteld, omdat ze niet altijd een 
juiste afspiegeling vormen van de 
transportkosten. Ze zijn niet in alle 
gevallen geschikt, aangezien er een 
aanmerkelijk verschil bestaat tussen de 
doorvoer- en consumptielanden. De 
lidstaten moeten derhalve al dan niet 
kunnen kiezen voor entry-exitsystemen.

Or. en
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Motivering

Entry-exitsystemen moeten een optie zijn. Ze mogen echter niet verplicht worden gesteld, 
aangezien ze geen juiste afspiegeling vormen van de transportkosten.

Amendement 54
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gelijke toegang tot informatie over de 
fysieke toestand van het systeem is 
noodzakelijk opdat alle marktdeelnemers 
zich een oordeel over de totale vraag- en 
aanbodsituatie kunnen vormen en de 
redenen voor bewegingen van de 
groothandelsprijs kunnen onderkennen. Dit 
betekent onder meer dat nauwkeuriger 
informatie dient te worden verschaft over 
vraag en aanbod, netcapaciteit, flows en 
onderhoud, balancering en beschikbaarheid 
en gebruik van opslag. Gezien het belang 
van deze informatie voor de werking van 
de markt is opheffing van de 
publicatiebeperkingen om redenen van 
vertrouwelijkheid noodzakelijk.

(12) Gelijke toegang tot informatie over de 
fysieke toestand van het systeem is 
noodzakelijk opdat alle marktdeelnemers 
zich een oordeel over de totale vraag- en 
aanbodsituatie kunnen vormen en de 
redenen voor bewegingen van de 
groothandelsprijs kunnen onderkennen. Dit 
betekent onder meer dat nauwkeuriger 
informatie dient te worden verschaft over 
vraag en aanbod, netcapaciteit, flows en 
onderhoud, balancering en beschikbaarheid 
en gebruik van opslag, op voorwaarde dat 
legitieme bedrijfsgeheimen daardoor niet 
worden aangetast.

Or. de

Motivering

Het recht van alle transport- en opslagklanten op een vertrouwelijke behandeling van hun 
gegevens (zoals de getransporteerde hoeveelheden) mag niet op zodanige wijze worden 
beperkt dat er conclusies kunnen worden afgeleid over hun gedrag op de handelsmarkt. Het 
doorgeven van economisch gevoelige informatie over netgebruikers aan andere 
handelaren/concurrenten zou hen in staat kunnen stellen lever- en verkoopgegevens bij te 
houden. De bestaande zogenoemde ‘3-minus rule’ (Verordening 1775/2005 art. 6(5)) moet 
daarom behouden blijven.
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Amendement 55
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gelijke toegang tot informatie over de 
fysieke toestand van het systeem is 
noodzakelijk opdat alle marktdeelnemers 
zich een oordeel over de totale vraag- en 
aanbodsituatie kunnen vormen en de 
redenen voor bewegingen van de 
groothandelsprijs kunnen onderkennen. Dit 
betekent onder meer dat nauwkeuriger 
informatie dient te worden verschaft over 
vraag en aanbod, netcapaciteit, flows en 
onderhoud, balancering en beschikbaarheid 
en gebruik van opslag. Gezien het belang 
van deze informatie voor de werking van 
de markt is opheffing van de 
publicatiebeperkingen om redenen van 
vertrouwelijkheid noodzakelijk.

(12) Gelijke toegang tot informatie over de 
fysieke toestand van het systeem is 
noodzakelijk opdat alle marktdeelnemers 
zich een oordeel over de totale vraag- en 
aanbodsituatie kunnen vormen en de 
redenen voor bewegingen van de 
groothandelsprijs kunnen onderkennen. Dit 
betekent onder meer dat nauwkeuriger 
informatie dient te worden verschaft over 
geaggregeerde vraag en aanbod, 
netcapaciteit, flows en onderhoud, 
balancering en beschikbaarheid en gebruik 
van opslag. Gezien het belang van deze 
geaggregeerde informatie voor de werking 
van de markt is enige opheffing van de 
publicatiebeperkingen op belangrijke 
punten om redenen van vertrouwelijkheid 
op belangrijke punten noodzakelijk, 
onverlet de vertrouwelijkheid van de 
individuele gebruikersaccounts.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijk evenwicht bestaan tussen de transparantie en de eisen van het 
handelsgeheim.

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om het vertrouwen in de markt te 
versterken, moeten marktdeelnemers de 

(13) Om het vertrouwen in de markt te 
versterken, moeten marktdeelnemers de 



PE404.707v01-00 16/109 AM\717803NL.doc

NL

zekerheid hebben dat misbruik kan worden 
bestraft. De bevoegde autoriteiten moeten 
in staat worden gesteld vermoedens van 
marktmisbruik effectief te onderzoeken.
Daarom moeten zij toegang hebben tot 
gegevens die informatie verschaffen over 
operationele beslissingen van leveranciers.
Op de gasmarkt worden al deze 
beslissingen aan de systeembeheerders 
gemeld in de vorm van 
capaciteitsreserveringen, nominaties en 
gerealiseerde flows. Systeembeheerders 
moeten deze informatie gedurende een
bepaalde termijn ter beschikking van de 
bevoegde autoriteiten houden.

zekerheid hebben dat misbruik kan worden
bestraft. De bevoegde autoriteiten moeten 
in staat worden gesteld vermoedens van 
marktmisbruik effectief te onderzoeken.
Daarom moeten zij toegang hebben tot 
gegevens die informatie verschaffen over 
operationele beslissingen van leveranciers.
Op de gasmarkt worden al deze 
beslissingen aan de systeembeheerders 
gemeld in de vorm van 
capaciteitsreserveringen, nominaties en 
gerealiseerde flows. Systeembeheerders 
moeten deze informatie gedurende een 
termijn van vijf jaar ter beschikking van de 
bevoegde autoriteiten houden.

Or. ro

Motivering

In overeenstemming met artikel 6 ter, lid 1.

Amendement 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om voor huishoudelijke afnemers te 
kunnen concurreren, mogen leveranciers 
niet worden gehinderd wanneer zij nieuwe 
kleinhandelsmarkten willen betreden. Alle 
marktpartijen dienen derhalve kennis te 
hebben van de regels en 
verantwoordelijkheden die de 
leveringsketen kenmerken. Deze regels en 
verantwoordelijkheden moeten worden 
geharmoniseerd teneinde de 
marktintegratie in de Gemeenschap in de 
hand te werken.

(14) Om voor huishoudelijke afnemers te 
kunnen concurreren, mogen leveranciers 
niet worden gehinderd wanneer zij nieuwe 
kleinhandelsmarkten willen betreden.

Or. de
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Motivering

Deze bepaling maakt inbreuk op de soevereiniteit van de lidstaten en moet daarom worden 
geschrapt.

Amendement 58
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) ) Om voor huishoudelijke afnemers te 
kunnen concurreren, mogen leveranciers 
niet worden gehinderd wanneer zij nieuwe 
kleinhandelsmarkten willen betreden. Alle 
marktpartijen dienen derhalve kennis te 
hebben van de regels en 
verantwoordelijkheden die de 
leveringsketen kenmerken. Deze regels en 
verantwoordelijkheden moeten worden 
geharmoniseerd teneinde de 
marktintegratie in de Gemeenschap in de 
hand te werken.

(14) Om voor huishoudelijke afnemers te 
kunnen concurreren, mogen leveranciers 
niet worden gehinderd wanneer zij nieuwe 
kleinhandelsmarkten willen betreden.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement betreffende artikel 3, lid 7 van de Richtlijn betreffende 
de interne markt voor aardgas.

Amendement 59
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er is sprake van een gebrekkige 
toegang tot gasopslag- en LNG-installaties.
Daarom moet de regelgeving verbeteren.

(15) Er is in sommige lidstaten sprake van 
een gebrekkige toegang tot gasopslag- en 
LNG-installaties. Daarom moet de
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Uit onderzoek van de ERGEG (de 
Europese groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas) is 
gebleken dat de voor 
opslagsysteembeheerders geldende 
vrijwillige richtsnoeren voor goede praktijk 
met betrekking tot de toegang van derden, 
waarover de belanghebbenden op het 
Forum van Madrid het eens waren 
geworden, onvoldoende worden gevolgd 
en daarom bindend moeten worden 
verklaard.

omzetting van de bestaande regelgeving 
verbeteren. Uit onderzoek van de ERGEG 
(de Europese groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas) is 
gebleken dat de voor 
opslagsysteembeheerders geldende 
vrijwillige richtsnoeren voor goede praktijk 
met betrekking tot de toegang van derden, 
waarover de belanghebbenden op het 
Forum van Madrid het eens waren 
geworden, in sommige gevallen 
onvoldoende worden gevolgd en daarom 
bindend moeten worden verklaard. Hoewel 
de vrijwillige richtsnoeren momenteel in 
heel Europa bijna volledig worden 
omgezet, zal de juridisering het 
vertrouwen van de beheerders in een niet-
discriminerende toegang tot 
opslaginstallaties vergroten.

Or. de

Motivering

De vrijwillige richtsnoeren voor goede praktijk met betrekking tot de toegang van derden 
voor opslagsysteembeheerders worden momenteel in veel lidstaten omgezet. Maar de 
marktspelers hebben tot dusver weinig vertrouwen opgebouwd in dit systeem voor toegang tot 
opslaginstallaties waar in de praktijk mee wordt gewerkt. Juridisering van de regels zal 
daarom het vertrouwen vergroten.

Amendement 60
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er is sprake van een gebrekkige 
toegang tot gasopslag- en LNG-installaties.
Daarom moet de regelgeving verbeteren.
Uit onderzoek van de ERGEG (de 
Europese groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas) is 
gebleken dat de voor 

(15) Er is sprake van een gebrekkige 
toegang tot gasopslag- en LNG-installaties.
Daarom moet de regelgeving verbeteren.
Uit onderzoek van de ERGEG (de 
Europese groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas) is 
gebleken dat de voor 
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opslagsysteembeheerders geldende 
vrijwillige richtsnoeren voor goede praktijk 
met betrekking tot de toegang van derden, 
waarover de belanghebbenden op het 
Forum van Madrid het eens waren 
geworden, onvoldoende worden gevolgd 
en daarom bindend moeten worden 
verklaard.

opslagsysteembeheerders geldende 
vrijwillige richtsnoeren voor goede praktijk 
met betrekking tot de toegang van derden, 
waarover de belanghebbenden op het 
Forum van Madrid het eens waren 
geworden, onvoldoende worden gevolgd 
en daarom bindend moeten worden 
verklaard. Daarnaast zijn strikte, 
geharmoniseerde toegangsvoorwaarden 
voor alle LNG-installaties noodzakelijk.

Or. en

Motivering

In het geval van LNG-installaties waarvoor ontheffing is verleend, wordt deze overweging 
begrensd door de omvang van de ontheffing.

Amendement 61
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Met betrekking tot Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 moet de Commissie in het 
bijzonder de bevoegdheid worden verleend 
de noodzakelijke richtsnoeren vast te 
stellen of aan te nemen die voorzien in de 
minimale harmonisatie welke vereist is 
om de doelstellingen van deze verordening 
te verwezenlijken. Daar het maatregelen 
van algemene strekking betreft tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005 en 
ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 
1775/2005 met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten zij volgens de in 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
neergelegde regelgevingsprocedure met 
toetsing worden vastgesteld.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.

Amendement 62
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt –1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1775/2005

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(–1) In de hele tekst wordt het woord 
‘transmissiesysteem’ vervangen door 
‘basisinfrastructuur’

Or. en

Motivering

Volgens de geest van Aardgasrichtlijn 2003/55/EG en het nieuwe voorstel van de Europese 
Commissie, moet het niet moeilijk zijn te zeggen dat LNG-terminals en ondergrondse 
opslagcapaciteit geen deel uitmaken van de upstream maar bedoeld zijn voor de midstream.
Dat is vergelijkbaar met transmissienetten en moet derhalve op dezelfde manier worden 
behandeld. Een concept van ‘basisgasinfrastructuren’ is eenvoudig op de drie soorten 
infrastructuur toepasbaar en vergemakkelijkt het begrip bij alle belanghebbenden.

Amendement 63
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het ontstaan van goed functionerende 
en transparante grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkten en van een goed 
functionerende en transparante 
groothandelsmarkt te bevorderen. Zij 
voorziet in mechanismen om deze regels te 
harmoniseren teneinde de 
grensoverschrijdende handel in gas en de 
grensoverschrijdende levering van gas 
aan gebruikers mogelijk te maken.

(c) het ontstaan van een goed 
functionerende en transparante 
groothandelsmarkt te bevorderen. Zij 
voorziet in mechanismen om deze regels te 
harmoniseren teneinde de 
grensoverschrijdende handel mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten als doel zijn overbodig voor de ontwikkeling van 
goed functionerende regionale en interne groothandelsmarkten, die in deze Verordening 
centraal moeten blijven staan. De implicaties van een dergelijk regelgevend doel zouden 
volledig moeten worden geëvalueerd en de kosten en baten zouden zorgvuldig moeten worden 
geanalyseerd, want aanzienlijke gestrande kosten die de baten overstijgen zijn waarschijnlijk.

Amendement 64
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het ontstaan van goed functionerende en 
transparante grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkten en van een goed 
functionerende en transparante 
groothandelsmarkt te bevorderen. Zij 
voorziet in mechanismen om deze regels te 
harmoniseren teneinde de 
grensoverschrijdende handel in gas en de 
grensoverschrijdende levering van gas aan 
gebruikers mogelijk te maken.

c) het ontstaan van goed functionerende en 
transparante grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkten en van een goed 
functionerende en transparante 
groothandelsmarkt te bevorderen. Zij 
voorziet in mechanismen om deze regels 
voor toegang tot het netwerk te 
harmoniseren teneinde de 
grensoverschrijdende handel in gas en de 
grensoverschrijdende levering van gas aan 
gebruikers mogelijk te maken.
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Or. de

Motivering

Het vastleggen van de tarieven en de basis voor hun berekening mag uitsluitend gebeuren 
door de nationale regelgevende instanties. Alleen dan is gewaarborgd dat er wordt voldaan 
aan de eis in artikel 1a, dat er rekening wordt gehouden met de specificiteit van de nationale 
en regionale markten.

Amendement 65
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea genoemde 
doelstellingen omvatten onder meer de 
vaststelling van geharmoniseerde 
beginselen inzake de tarieven voor de 
toegang tot het net of inzake de methoden 
voor de berekening daarvan, de instelling 
van derdentoegangsdiensten, de 
vaststelling van geharmoniseerde 
beginselen inzake capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer, de bepaling van 
transparantievereisten, balanceringsregels 
en tarieven voor onbalans, alsmede de 
bevordering van capaciteitsverhandeling.

De in de eerste alinea genoemde 
doelstellingen omvatten onder meer 
geharmoniseerde beginselen inzake 
capaciteitsallocatie en congestiebeheer, de 
bepaling van transparantievereisten, 
balanceringsregels en tarieven voor 
onbalans, alsmede de bevordering van 
capaciteitsverhandeling.

Or. de

Motivering

Het vastleggen van de tarieven en de basis voor hun berekening mag uitsluitend gebeuren 
door de nationale regelgevende instanties. Alleen dan is gewaarborgd dat er wordt voldaan 
aan de eis in artikel 1a, dat er rekening wordt gehouden met de specificiteit van de nationale 
en regionale markten.
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Amendement 66
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter –a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(–a) in lid 1, punt 1 wordt vervangen door 
het volgende:
1. „transmissie”: het transport van 
aardgas door een doorvoerpijpleiding of 
door een pijpleidingnet die/dat vooral 
bestaat uit hogedrukpijpleidingen, met 
uitzondering van transport door een 
upstreampijpleiding of -pijpleidingnet en 
tevens met uitzondering van pijpleidingen 
of pijpleidingnetten die opslagcapaciteit 
aansluiten op lokale distributie en in het 
algemeen met uitzondering van transport 
door pijpleidingen die in de eerste plaats 
voor lokale aardgasdistributie worden 
gebruikt. [...]”

Or. en

Motivering

De huidige definitie van “transmissie” is onduidelijk en misleidend en moet daarom worden 
verhelderd.

Amendement 67
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 – lid 1 – punten 29 bis en 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 bis. „Basisgasinfrastructuur”: een 
transmissienet of opslagfaciliteit of LNG-
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installatie;
29 ter. 
„Basisgasinfrastructuurbeheerder”: een 
rechts- of natuurlijke persoon die 
verantwoordelijk is voor het beheer van 
een faciliteit in de basisgasinfrastructuur.

Or. en

Amendement 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
beheer en deugdelijke technische 
ontwikkeling van het Europees 
gastransmissienet te garanderen.

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
beheer, een gecoördineerde werking en 
deugdelijke technische ontwikkeling van 
het Europees gastransmissienet te 
garanderen. Elke 
transmissiesysteembeheerder blijft 
verantwoordelijk voor de naleving van 
zijn verplichtingen overeenkomstig artikel 
8 van Richtlijn 2003/55/EG. De 
bevoegdheden en taken van het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
blijven derhalve beperkt tot die activiteiten 
van de transmissiesysteembeheerders die 
coördinatie en harmonisatie behoeven 
over de gehele interne gasmarkt.

Or. en

Motivering

Het cruciale doel van de oprichting van het ENTSOG is de ontwikkeling waarborgen van een 
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Europees gasnet zonder barrières voor een gecoördineerd beheer van de afzonderlijke 
gasnetten. Het is tevens van cruciaal belang om een grens te stellen aan de 
verantwoordelijkheden van het ENTSOG, die in de eerste plaats gekoppeld is aan zijn 
wetgevende plichten.

Amendement 69
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
beheer en deugdelijke technische 
ontwikkeling van het Europees 
gastransmissienet te garanderen.

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
beheer, een gecoördineerde werking,
deugdelijke technische ontwikkeling van 
het Europees gastransmissienet te 
garanderen en de grensoverschrijdende 
handel alsmede goed functionerende 
markten te ondersteunen.

Or. en

Motivering

Versterking van de regionale samenwerking en de oprichting van het ENTSO vormen een 
belangrijke verbetering van de samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders. Naast 
het huidige voorstel is efficiënte real-time samenwerking tussen de 
transmissiesysteembeheerders binnen het hele Europese net noodzakelijk om alle barrières 
voor grensoverschrijdende handel te slechten, gigantische aantallen bevoegdheden te 
integreren en doeltreffend om te gaan met incidenten (zie Duitsland en Italië).
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Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
beheer en deugdelijke technische 
ontwikkeling van het Europees 
gastransmissienet te garanderen.

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
beheer en deugdelijke technische 
ontwikkeling van het Europees 
gastransmissienet te garanderen. Geen 
enkele transmissiesysteembeheerder wordt 
weerhouden van deelname aan de 
samenwerking in het kader van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas.

Or. ro

Motivering

Het is van essentieel belang dat alle transmissiesysteembeheerders kunnen deelnamen aan 
deze samenwerking, ongeacht hun grootte, locatie of dekking in termen van EU-grondgebied.

Amendement 71
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
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beheer en deugdelijke technische 
ontwikkeling van het Europees 
gastransmissienet te garanderen.

beheer en deugdelijke technische 
ontwikkeling van het Europees 
gastransmissienet te garanderen, en de 
voltooiing van de interne gasmarkt te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de transmissiesysteembeheerders de marktintegratie vergemakkelijken, 
moet de bevordering van de marktintegratie als expliciete taak van het ENTSO worden 
vastgelegd.

Amendement 72
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde, 
met onder meer de 
procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van andere 
belanghebbenden, van het op te richten 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas in.

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde
van het op te richten Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas in.

Or. en

Motivering

Raadpleging op EU-niveau was tot dusver een taak van de ERGEG. Deze taak moet worden 
overgedragen aan het toekomstige Agentschap dat wordt belast met het behartigen van het 
openbaar belang.
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Amendement 73
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde, 
met onder meer de 
procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van andere 
belanghebbenden, van het op te richten 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas in.

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde
van het op te richten Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas in.

Or. en

Motivering

Raadpleging op EU-niveau was tot dusver een taak van de ERGEG. Deze taak moet worden 
overgedragen aan het toekomstige Agentschap dat wordt belast met het behartigen van het 
openbaar belang.

Amendement 74
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde, 
met onder meer de 

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde
van het op te richten Europees netwerk van 
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procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van andere 
belanghebbenden, van het op te richten 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas in.

transmissiesysteembeheerders voor gas in.

Or. en

Motivering

Raadpleging op EU-niveau was tot dusver een taak van de ERGEG. Deze taak moet worden 
overgedragen aan het toekomstige Agentschap dat wordt belast met het behartigen van het 
openbaar belang.

Amendement 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde, 
met onder meer de 
procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van andere 
belanghebbenden, van het op te richten 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas in.

1. Uiterlijk op […] dienen de 
transmissiesysteembeheerders voor gas bij 
de Commissie en het Agentschap de 
ontwerp-statuten, een lijst van toekomstige 
leden en het ontwerp-reglement van orde
van het op te richten Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas in.

Or. en

Motivering

Raadpleging op EU-niveau was tot dusver een taak van de ERGEG. Deze taak moet worden 
overgedragen aan het toekomstige Agentschap dat wordt belast met het behartigen van het 
openbaar belang.
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Amendement 76
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er wordt een Europees netwerk van 
transmissienetgebruikers (“ENTSUG”) 
opgezet voor een goede 
vertegenwoordiging en raadpleging van 
de netgebruikers.

Or. de

Motivering

Aangezien de regelgevers verplicht zijn tot het waarborgen van een niet-discriminerende 
markt, is het verrassend dat het derde interne-marktpakket geen bepalingen omvat voor een 
goede vertegenwoordiging van de netgebruikers. Zij worden geraakt door de ontwikkelingen 
op de Europese markten, en hun mening moet net zo zwaar wegen als die van de 
netbeheerders. De netgebruikers moeten door een officiële instelling worden 
vertegenwoordigd, zodat ze op doeltreffende, formele wijze kunnen bijdragen aan het 
raadplegingsproces.

Amendement 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zes weken na ontvangst brengt 
het Agentschap aan de Commissie advies 
uit over de ontwerp-statuten, de ledenlijst 
en het ontwerp-reglement van orde.

2. Binnen zes weken na ontvangst brengt 
het Agentschap na het raadplegen van 
systeemgebruikers en klanten aan de 
Commissie advies uit over de ontwerp-
statuten, de ledenlijst en het ontwerp-
reglement van orde.
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Or. en

Motivering

Het Agentschap moet systeemgebruikers en klanten (zoals in de Richtlijn gedefinieerd) de 
gelegenheid bieden hun mening te geven over de statuten, de leden en het reglement van orde 
van het ENTSOG, aangezien zij goed kunnen beoordelen of de afspraken de ontwikkeling van 
een effectieve, efficiënte markt schragen.

Amendement 78
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de ontwikkeling van de codes 
wordt het ENTSUG geraadpleegd.

Or. de

Motivering

Aangezien de regelgevers verplicht zijn tot het waarborgen van een niet-discriminerende 
markt, is het verrassend dat het derde interne-marktpakket geen bepalingen omvat voor een 
goede vertegenwoordiging van de netgebruikers. Zij worden geraakt door de ontwikkelingen 
op de Europese markten, en hun mening moet net zo zwaar wegen als die van de 
netbeheerders. De netgebruikers moeten door een officiële instelling worden 
vertegenwoordigd, zodat ze op doeltreffende, formele wijze kunnen bijdragen aan het 
raadplegingsproces.

Amendement 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 ter – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
het advies van het Agentschap brengt de 
Commissie advies uit over de ontwerp-
statuten, de ledenlijst en het ontwerp-
reglement van orde.

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
het advies van het Agentschap brengt de 
Commissie, rekening houdend met het 
advies van het Agentschap dat 
overeenkomstig lid 2 werd uitgebracht, 
advies uit over de ontwerp-statuten, de 
ledenlijst en het ontwerp-reglement van 
orde.

Or. en

Motivering

De Commissie moet bij haar besluitvorming over de statuten, de leden en het reglement van 
orde van het ENTSOG - aan de hand van het door het Agentschap uitgebrachte advies -
rekening houden met de door de systeemgebruikers en klanten aan het Agentschap 
voorgelegde meningen.

Amendement 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1 - onder a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) technische en marktcodes op de in lid 
3 vermelde terreinen;

(a) adviezen en aanbevelingen over de in 
artikel 2 sexies vermelde 
ontwerprichtsnoeren en ontwerpcodes;

Or. en
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Motivering

Zie motivering voor de voorgestelde artikelen 2 sexies, 2 sexies bis en 2 sexies ter. 
Amendement bedoeld om de tekst aan de nieuwe procedure aan te passen.

Amendement 81
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt op en overlegt ter goedkeuring aan 
het Agentschap overeenkomstig de in 
artikel 2 sexies bepaalde procedure juncto 
artikel X van Verordening (EG) nr. … tot 
oprichting van het ‘Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators’:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

(a) technische ontwerpcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

d) een jaarlijks werkprogramma; (d) een jaarlijks werkprogramma op basis 
van de door het Agentschap gestelde 
prioriteiten;

e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

Or. en

Motivering

De voorgestelde aanpak kan de oprichting in gevaar brengen van een daadwerkelijk 
concurrerende Europese markt en biedt de transmissiesysteembeheerders feitelijk de 
mogelijkheid tot zelfregulering. Dit amendement stelt een andere aanpak voor: de omvang en 



PE404.707v01-00 34/109 AM\717803NL.doc

NL

diepgang van de voorgestelde technische codes, de zogenoemde “strategische richtsnoeren”, 
moeten ex ante door het ACER worden vastgesteld, waarna een comitologieproces in werking 
wordt gesteld voor de bepaling van bindende “Strategische richtsnoeren” waarop het 
toekomstige werk van het ENTSO berust.

Amendement 82
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt op en overlegt ter goedkeuring aan 
het Agentschap volgens de in artikel 2 
sexies bepaalde procedure juncto artikel X 
van Verordening (EG) nr. … tot 
oprichting van het ‘Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators’:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

(a) technische ontwerpcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

d) een jaarlijks werkprogramma; (d) een jaarlijks werkprogramma op basis 
van de door het Agentschap gestelde 
prioriteiten;

e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

Or. en

Motivering

De omvang en diepgang van de voorgestelde technische codes moeten ex ante worden 
vastgesteld. Het ACER moet een formeel advies uitbrengen aan de Commissie in de vorm van 
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strategische richtsnoeren voor het ENTSO, dat technische ontwerpcodes opstelt op grond van 
de bindende “Strategische richtsnoeren”. De ontwerpcodes moeten na overeenstemming met 
het ENTSO aan het ACER worden voorgelegd. Een andere aanpak kan een daadwerkelijk 
concurrerende Europese markt in gevaar brengen en biedt de transmissiesysteembeheerders 
feitelijk de mogelijkheid tot zelfregulering.

Amendement 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt op en overlegt ter goedkeuring aan 
het Agentschap volgens de in artikel 2 
sexies bepaalde procedure juncto artikel X 
van Verordening (EG) nr. … tot 
oprichting van het ‘Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators’:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

(a) technische ontwerpcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

(c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan, met inbegrip van een 
demand side management-prognose;

d) een jaarlijks werkprogramma; d) een jaarlijks werkprogramma;
e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

Or. en

Motivering

Het ENTSOG moet het Agentschap na uitgebreide raadplegingen verzoeken om goedkeuring 
van met name de technische codes, het 10-jarig investeringsplan en het werkprogramma. Bij 
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het vaststellen van een investeringsplan is de demand side is net zo belangrijk als de supply 
side.

Amendement 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt, in samenwerking met de beheerders 
en netgebruikers, de volgende documenten 
op:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) netwerkgerelateerde technische en 
marktcodes op de in lid 3 vermelde 
terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

c) om de drie jaar een tienjarig 
investeringsplan voor de ontwikkeling van 
het net;

d) een jaarlijks werkprogramma; d) een jaarlijks werkprogramma;

e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;
f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

f bis) binnen het eerste jaar en vervolgens 
om de drie jaar een evaluatie van de duur 
van de goedkeuringsprocedures binnen 
het netgebied en van de nationale regels 
of de verschillende nationale 
formuleringen van de regels, die de 
grensoverschrijdende 
netwerkontwikkeling vertragen, 
belemmeren of de kosten daarvan 
verhogen.

Or. de
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Motivering

Het netwerk van transmissiebeheerders moet de marktdeelnemers en de netgebruikers zoveel 
mogelijk bij hun werk betrekken. Het om de drie jaar actualiseren van de 
investeringsplannen, waartoe in het amendement wordt opgeroepen, is bedoeld om zonder 
overbodige bureaucratie de benodigde informatie te verschaffen. De toevoeging van punt f bis 
is bedoeld om het probleem aan te pakken van hindering van de grensoverschrijdende 
netwerkontwikkeling door verschillen in de nationale regelgeving inzake de 
goedkeuringsprocedure. De bestaande situatie dient daartoe in de gaten te worden gehouden.

Amendement 85
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt, in nauwe samenwerking met het 
ENTSUG, de volgende documenten op:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) netwerkgerelateerde technische en 
marktcodes op de in lid 3 vermelde 
terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan voor de 
netwerkontwikkeling;

d) een jaarlijks werkprogramma; d) een jaarlijks werkprogramma;
e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

Or. de

Motivering

Aangezien vooral de marktdeelnemers geraakt worden door de technische en marktcodes, 
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moeten ze bij het proces worden betrokken. Het netwerkontwikkelingsplan is bedoeld om de 
capaciteit, de prognoses van vraag en aanbod, en de potentiële capaciteitsknelpunten naar 
voren te halen. Specifieke investeringen vallen binnen het werkterrein van de 
transmissienetbeheerders, overeenkomstig artikel 24 quater (f) van de geamendeerde 
Aardgasrichtlijn (2003/55).

Amendement 86
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op en 
overlegt deze ter goedkeuring aan het 
Agentschap, zoals vastgelegd in artikel 2 
sexies en 6 (3) van Verordening (EG ) nr. 
... tot oprichting van het ‘Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators’:

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen; a) technische ontwerpcodes op 

de in lid 3 vermelde terreinen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

b) gemeenschappelijke 
netbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

d) een jaarlijks werkprogramma; d) een jaarlijks werkprogramma;

e) een jaarverslag; e) een jaarverslag;
f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

f) jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten 
inzake de levering.

Or. it

Motivering

Het ENTSOG is een technische instantie die niet bevoegd is om in de plaats van de nationale 
regelgevende instanties regels op te stellen voor de markt. Het mag met name niet de
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bevoegdheid bezitten om marktcodes te vast te stellen. Wat betreft de technische codes moet 
het, met het oog op de harmonisatie van het systeem, volstaan als het ENTSOG de algemene 
door de nationale transmissiesysteembeheerders na te leven beginselen vaststelt en de 
transmissiesysteembeheerders de bevoegdheid krijgen de gedetailleerde codes te reguleren in 
overeenstemming met de kenmerken van elke nationale markt afzonderlijk.

Amendement 87
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
formuleert:

Or. de

Motivering

Netwerkbeheerders zijn gehouden aan de bepalingen van de nationale regelgevende 
instanties. Dat betekent dat het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders geen 
bindende besluiten voor de afzonderlijke leden kan opstellen. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders kan echter wel niet-bindende codes formuleren en tienjarige 
investeringsplannen opstellen.

Amendement 88
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1 – onder c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

(c) om de twee jaar een tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan, dat de basis 
vormt voor de afzonderlijke ‘open season 
procedures’ ter evaluatie van de feitelijke 
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vraag vanuit de markt;

Or. en

Motivering

Het netwerkontwikkelingsplan is bedoeld voor de nauwkeurige omschrijving van de 
capaciteits-, aanbod- en vraagprognoses, en voor de vaststelling van potentiële onderlinge 
capaciteitsafwijkingen en -knelpunten. Specifieke investeringen vallen binnen het werkterrein 
van de afzonderlijke transmissiesysteembeheerders en moeten berusten op de bij de ‘open 
season procedures’ vastgestelde feitelijke vraag vanuit de markt.

Amendement 89
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1 – onder c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) richtsnoeren betreffende de 
coördinatie van de technische 
samenwerking tussen de 
transmissiesysteembeheerders en 
transmissiesysteembeheerders uit derde 
landen;

Or. lt

Motivering

De verordening bepaalt niet wie de richtsnoeren voor de samenwerking met derde landen 
opstelt.

Amendement 90
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

1. Teneinde de doelstellingen in artikel 2 
bis te verwezenlijken, stelt Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas de volgende documenten op:

Or. en

Motivering

Om de reikwijdte van de codes te verhelderen, moet worden vastgelegd dat er codes worden 
opgesteld ter bevordering van de marktintegratie.

Amendement 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de codes die 
overeenkomstig artikel 2 sexies ter worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
die in het desbetreffende jaar worden 
opgesteld, alsook een indicatief tijdschema.

Or. en

Motivering

Zie motivering voor de voorgestelde artikelen 2 sexies, 2 sexies bis en 2 sexies ter. 
Amendement bedoeld om de tekst aan de nieuwe procedure aan te passen.
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Amendement 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de netwerkgerelateerde
technische en marktcodes die in het 
desbetreffende jaar zullen worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

Or. de

Motivering

Maakt duidelijk dat de taken alleen betrekking hebben op netwerkgerelateerde aspecten.

Amendement 93
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de netwerkgerelateerde
technische en marktcodes die in het 
desbetreffende jaar zullen worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
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indicatief tijdschema. indicatief tijdschema.

Or. de

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de transmissienetbeheerders uitsluitend 
verantwoordelijk zijn voor de netwerkhandel. Het ENTSO kan de regels opstellen voor de 
handel in capaciteit maar niet voor de handel in gas. Het is onduidelijk wat er in relatie tot de 
gasnetten onder ‘energie-efficiëntie’ moet worden verstaan.

Amendement 94
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische codes die in 
het desbetreffende jaar zullen worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

Or. en

Motivering

De voorgestelde aanpak kan de oprichting in gevaar brengen van een daadwerkelijk 
concurrerende Europese markt en biedt de transmissiesysteembeheerders feitelijk de 
mogelijkheid tot zelfregulering. Dit amendement stelt een andere aanpak voor: de omvang en 
diepgang van de voorgestelde technische codes, de zogenoemde “strategische richtsnoeren”, 
moeten ex ante door het ACER worden vastgesteld, waarna een comitologieproces in werking 
wordt gesteld voor de bepaling van bindende “Strategische richtsnoeren” waarop het 
toekomstige werk van het ENTSO berust.
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Amendement 95
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische codes die in 
het desbetreffende jaar zullen worden
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

Or. it

Motivering

Het ENTSOG is een technische instantie die niet bevoegd is om in de plaats van de nationale 
regelgevende instanties regels op te stellen voor de markt. Het mag met name niet de 
bevoegdheid bezitten om marktcodes te vast te stellen. Wat betreft de technische codes moet 
het, met het oog op de harmonisatie van het systeem, volstaan als het ENTSOG de algemene 
door de nationale transmissiesysteembeheerders na te leven beginselen vaststelt en de 
transmissiesysteembeheerders de bevoegdheid krijgen de gedetailleerde codes te reguleren in 
overeenstemming met de kenmerken van elke nationale markt afzonderlijk.

Amendement 96
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische codes die in 
het desbetreffende jaar zullen worden 
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zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

Or. en

Motivering

Het ACER moet het jaarlijkse werkprogramma van het ENTSO goedkeuren, dat moet 
berusten op de door het ACER na overleg met het ENTSO en raadpleging van de overige 
belanghebbenden vastgestelde prioriteiten. Voor zover de overige in lid 1 van artikel 2 quater 
vermelde taken goedkeuring behoeven, moet hetzelfde proces worden toegepast. Een andere 
aanpak kan een daadwerkelijk concurrerende Europese markt in gevaar brengen en biedt de 
transmissiesysteembeheerders feitelijk de mogelijkheid tot zelfregulering.

Amendement 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische codes die in 
het desbetreffende jaar zullen worden 
opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

Or. en

Motivering

Het ENTSOG mag uitsluitend technische ontwerpcodes voorstellen, die na omvangrijke 
raadpleging door het Agentschap formeel moeten worden goedgekeurd.



PE404.707v01-00 46/109 AM\717803NL.doc

NL

Amendement 98
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema. De Commissie 
neemt binnen drie maanden na ontvangst 
van het concept van het jaarlijkse 
werkprogramma een besluit over de 
goedkeuring. Die periode vangt aan op de 
dag na ontvangst van het concept van het 
jaarlijkse werkprogramma.

Or. en

Motivering

Om de voortgang van de marktintegratie zeker te stellen, is het van belang dat de Commissie 
de door het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders vastgestelde prioriteiten ten 
behoeve van hun werk aan de codes en overige activiteiten kan beïnvloeden. Wanneer het 
werkprogramma wordt afgekeurd, kan de Commissie richtsnoeren vaststellen overeenkomstig 
artikel 2 sexies (3).

Amendement 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 3



AM\717803NL.doc 47/109 PE404.707v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

Schrappen

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;
b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;
c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;
d) voorschriften inzake interoperabiliteit;
e) operationele procedures in een 
noodgeval;
f) voorschriften voor capaciteitsallocatie 
en congestiebeheer;
g) voorschriften voor de handel;
h) transparantievoorschriften;
i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;
j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;
k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

Or. en

Motivering

Zie motivering voor de voorgestelde artikelen 2 sexies, 2 sexies bis en 2 sexies ter. 
Amendement bedoeld om de tekst aan de nieuwe procedure aan te passen.
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Amendement 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde technische 
ontwerpcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

b) netaansluiting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) gegevensuitwisseling;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie 
en congestiebeheer;

f) grensoverschrijdende 
capaciteitsallocatie;

g) voorschriften voor de handel;
h) transparantievoorschriften; g) transparantievoorschriften;

i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;
j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;
k) energie-efficiëntie met betrekking tot
gasnetten.

h) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

Or. en
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Motivering

Het ENTSOG mag uitsluitend technische ontwerpcodes voorstellen, die na omvangrijke 
raadpleging door het Agentschap formeel moeten worden goedgekeurd.

Amendement 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde netwerkgerelateerde
technische en marktcodes hebben 
betrekking op de volgende terreinen, 
rekening houdend met de in het jaarlijkse 
werkprogramma vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften voor de veiligheid en 
betrouwbaarheid van de energienetten;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel; g) voorschriften voor de handel in 
capaciteit;

h) transparantievoorschriften; h) netwerkgerelateerde
transparantievoorschriften;

i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;
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j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;

j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

Or. de

Motivering

Maakt duidelijk dat de taken van het netwerk van transmissiesysteembeheerders alleen 
betrekking hebben op netwerkgerelateerde aspecten.

Amendement 102
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde netwerkgerelateerde
technische en marktcodes hebben 
betrekking op de volgende terreinen, 
rekening houdend met de in het jaarlijkse 
werkprogramma vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften voor de veiligheid en 
betrouwbaarheid van de energienetten;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;
e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel; g) voorschriften voor de handel in 
capaciteit;

h) transparantievoorschriften; h) netwerkgerelateerde
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transparantievoorschriften;
i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;

j) voorschriften voor geharmoniseerde
tariefstructuren voor transport;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

Or. de

Motivering

De noodzaak bestaat om de bevoegdheden van het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders te beperken tot netwerk-specifieke aspecten. Met name de 
vaststelling van bepalingen betreffende de groothandel en de vereiste transparantie op dit 
gebied is overbodig; deze moeten door het Agentschap worden opgesteld, in nauw overleg 
met de marktdeelnemers. Zie ook de motivering bij het amendement inzake art. 15 (4).

Amendement 103
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde technische codes
hebben betrekking op de volgende 
terreinen, rekening houdend met de in het 
jaarlijkse werkprogramma vastgelegde 
prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
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en geschillenbeslechting; en geschillenbeslechting;
d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

f) voorschriften voor grensoverschrijdende 
capaciteitsallocatie en grensoverschrijdend 
congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel;
h) transparantievoorschriften; h) transparantievoorschriften;
i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

i) voorschriften voor operationele 
balancering tussen de systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;
k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

Or. it

Motivering

Het ENTSOG is een technische instantie die niet bevoegd is om in de plaats van de nationale 
regelgevende instanties regels op te stellen voor de markt. Het mag met name niet de 
bevoegdheid bezitten om marktcodes te vast te stellen. Wat betreft de technische codes moet 
het, met het oog op de harmonisatie van het systeem, volstaan als het ENTSOG de algemene 
door de nationale transmissiesysteembeheerders na te leven beginselen vaststelt en de 
transmissiesysteembeheerders de bevoegdheid krijgen de gedetailleerde codes te reguleren in 
overeenstemming met de kenmerken van elke nationale markt afzonderlijk.

Amendement 104
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde technische hebben 
betrekking op de volgende terreinen, 
rekening houdend met de in het jaarlijkse 
werkprogramma vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel;
h) transparantievoorschriften; g) transparantievoorschriften;

i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

h) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;

i) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

j) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

Or. en

Motivering

De samenwerking van de transmissiesysteembeheerders moet beperkt blijven tot 
“netwerkkwesties”. Transmissiesysteembeheerders behoren geen marktcodes en 
“voorschriften voor de handel” op te stellen. Transmissiesysteembeheerders zijn niet bevoegd 
om marktcodes uit te geven. Marktcodes hebben een commercieel effect op de consument.
Transmissiesysteembeheerders zijn actoren op de markt en mogen niet zowel speler als 
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scheidsrechter zijn.

Amendement 105
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde technische hebben 
betrekking op de volgende terreinen, 
rekening houdend met de in het jaarlijkse 
werkprogramma vastgelegde prioriteiten:

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

b) voorschriften voor netaansluiting en –
toegang;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling
en geschillenbeslechting;

d) voorschriften inzake interoperabiliteit; d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

f) voorschriften voor capaciteitsallocatie en 
congestiebeheer;

g) voorschriften voor de handel;
h) transparantievoorschriften; g) transparantievoorschriften;

i) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures,
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

h) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor nominatieprocedures, 
voorschriften voor de tarieven voor 
onbalans en voorschriften voor 
operationele balancering tussen de 
systemen van 
transmissiesysteembeheerders;

j) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;

i) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport;

k) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

j) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.



AM\717803NL.doc 55/109 PE404.707v01-00

NL

Or. en

Motivering

De voorgestelde aanpak kan de oprichting in gevaar brengen van een daadwerkelijk
concurrerende Europese markt en biedt de transmissiesysteembeheerders feitelijk de 
mogelijkheid tot zelfregulering. Dit amendement stelt een andere aanpak voor: de omvang en 
diepgang van de voorgestelde technische codes, de zogenoemde “strategische richtsnoeren”, 
moeten ex ante door het ACER worden vastgesteld, waarna een comitologieproces in werking 
wordt gesteld ter vaststelling van bindende “Strategische richtsnoeren” waarop het 
toekomstige werk van het ENTSO berust.

Amendement 106
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van 
de technische en marktcodes en vermeldt 
de resultaten van zijn toezichtactiviteiten 
in het in lid 1, onder e), bedoelde 
jaarverslag.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde aanpak kan de oprichting in gevaar brengen van een daadwerkelijk 
concurrerende Europese markt en biedt de transmissiesysteembeheerders feitelijk de 
mogelijkheid tot zelfregulering. Dit amendement stelt een andere aanpak voor: de omvang en 
diepgang van de voorgestelde technische codes, de zogenoemde “strategische richtsnoeren”, 
moeten ex ante door het ACER worden vastgesteld, waarna een comitologieproces in werking 
wordt gesteld ter vaststelling van bindende “Strategische richtsnoeren” waarop het 
toekomstige werk van het ENTSO berust.
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Amendement 107
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van 
de technische en marktcodes en vermeldt 
de resultaten van zijn toezichtactiviteiten 
in het in lid 1, onder e), bedoelde 
jaarverslag.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het ACER moet formeel advies aan de Commissie uitbrengen in de vorm van strategische 
richtsnoeren voor het ENTSO, dat technische ontwerpcodes opstelt op basis van de bindende 
“Strategische richtsnoeren”. Voor taken in lid 1 van artikel 2 quater die goedkeuring 
behoeven, moet hetzelfde proces worden toegepast. Een andere aanpak kan een daadwerkelijk 
concurrerende Europese markt in gevaar brengen en biedt de transmissiesysteembeheerders 
feitelijk de mogelijkheid tot zelfregulering.

Amendement 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van 
de technische en marktcodes en vermeldt 
de resultaten van zijn toezichtactiviteiten 
in het in lid 1, onder e), bedoelde 

Schrappen
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jaarverslag.

Or. en

Motivering

Het toezicht op bovengenoemde codes kan niet aan de transmissiesysteembeheerders zelf 
worden overgelaten, maar moet een taak zijn van het Agentschap.

Amendement 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van 
de technische en marktcodes en vermeldt 
de resultaten van zijn toezichtactiviteiten 
in het in lid 1, onder e), bedoelde 
jaarverslag.

4. Het Agentschap houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de codes door het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet de verantwoordelijkheid krijgen voor het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de codes.

Amendement 110
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van 
de technische en marktcodes en vermeldt 
de resultaten van zijn toezichtactiviteiten in 
het in lid 1, onder e), bedoelde jaarverslag.

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van 
de systeemgebonden specificatie van
technische en marktcodes en vermeldt de 
resultaten van zijn toezichtactiviteiten in 
het in lid 1, onder e), bedoelde jaarverslag.

Or. de

Motivering

Verheldering. Het moet duidelijk worden gemaakt dat ENTSO (het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders) zich alleen zal bezighouden met zaken die specifiek met het 
systeem te maken hebben, en niet bevoegd is om aan de markt gerelateerde kwesties te 
behandelen. In plaats daarvan worden deze door de nationale regelgevende instanties 
aangepakt.

Amendement 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas na goedkeuring door het 
Agentschap een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net.
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net waarbij rekening 
wordt gehouden met opslagfaciliteiten en 
LNG-installaties, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod, de 
technische en economische haalbaarheid 
van uitbreidingsprojecten en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Bij de uitvoering van deze taken 
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energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking 
tot de grensoverschrijdende capaciteit.

zal het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
leveranciers, producenten, 
opslagsysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en betrokken afnemers 
raadplegen. Het investeringsplan berust 
met name op gedetailleerde voorspellingen 
omtrent de vraag naar gas voor de 
verschillende soorten gasgebruik, zoals 
verwarming, krachtopwekking en 
industriële processen, op de nationale 
investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad[20] 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector.

Or. en

Motivering

Een investeringsplan op Europees niveau dient met name gericht te zijn op 
grensoverschrijdende congestieheffingen in pijpleidingen, en dient bij de modellering van een 
geïntegreerd netwerk rekening te houden met de opslag en LNG. Marktpartijen moeten 
verplicht worden alle relevante gegevens te verschaffen om de planningsprocedure uit te 
voeren. Het gaat hierbij niet alleen om transmissiesysteembeheerders, maar ook om 
leveranciers, opslagbeheerders, producenten en LNG-beheerders. De taken en 
verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld.

Amendement 112
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas na goedkeuring door het 
Agentschap een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net.
Het investeringsplan bevat een modellering 
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ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 
1364/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad[20] opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

van het geïntegreerde net waarbij rekening 
wordt gehouden met opslagfaciliteiten en 
LNG-installaties, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod, de 
technische en economische haalbaarheid 
van uitbreidingsprojecten en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en houdt rekening met de regionale en 
Europese aspecten van het netwerk. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Or. en

Motivering

De voorgestelde benadering zou de totstandkoming van een werkelijk concurrerende EU-
markt, waarbij transmissiesysteembeheerders op effectieve wijze de mogelijkheid wordt 
geboden om zelfstandig te opereren, in gevaar kunnen brengen. Dit amendement geeft een 
voorstel voor een andere benadering: de reikwijdte en diepgang van de voorgestelde 
technische codes, de zogenaamde “strategische richtsnoeren”, zouden vooraf door ACER en 
de Commissie moeten worden vastgesteld; vervolgens wordt een comitéprocedure in gang 
gezet om bindende “strategische richtsnoeren” vast te stellen, waarop het toekomstige werk 
van ENTSO is gebaseerd.

Amendement 113
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas na goedkeuring door het 
Agentschap een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net.
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het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 
1364/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad[20] opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net waarbij rekening 
wordt gehouden met opslagfaciliteiten en 
LNG-installaties, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod, de 
technische en economische haalbaarheid 
van uitbreidingsprojecten en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en houdt rekening met de regionale en 
Europese aspecten van het netwerk. Het 
investeringsplan geeft aan waar er sprake is 
van een tekort aan investeringen, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Or. en

Motivering

In plaats van te verwijzen naar de de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector, zou eerder een algemene 
verwijzing moeten worden gemaakt naar de regionale en Europese aspecten. Een verwijzing 
naar deze richtsnoeren in hun huidige vorm, inhoud en doelstelling is hier niet relevant. Het 
tienjarig netwerkplan zal worden gezien als een vervanging voor het toekomstige TEN-GL. 
Een investeringsplan op Europees niveau dient met name gericht te zijn op 
grensoverschrijdende congestieheffingen in pijpleidingen en dient ook de opslag en LNG te 
omvatten.

Amendement 114
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
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investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit.

investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust op:

(a) de nationale investeringsplannen en

(b) de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector

Met betrekking tot grensoverschrijdende 
aansluitingen berust het op:
a) de voorstellen van netgebruikers, 
waaronder handelaren en/of
b) de voorstellen van andere investeerders 
dan de transmissiesysteembeheerders die 
reeds gevestigd zijn in de nog aan te 
sluiten landen.
Nationale regelgevende instanties zal 
naar hun mening worden gevraagd over 
alle voorstellen die niet in de nationale 
plannen zijn opgenomen.
Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit waar 
derden toegang tot hebben.
Het tienjarig investeringsplan wordt pas 
aangenomen nadat een positief advies is 
uitgebracht door het Agentschap en nadat 
is voldaan aan de eisen van de 
Commissie.
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Or. en

Motivering

Het tienjarig plan moet niet beperkt worden tot het initiatief van bestaande 
transmissiesysteembeheerders, die wellicht niet objectief zijn omdat ze hun standpunt als 
transmissiebedrijf uitdragen of omdat ze deel uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming, wat vaak het geval is. Er moet ook rekening worden gehouden met 
netgebruikers en andere mogelijke investeerders.

Amendement 115
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking 
tot de grensoverschrijdende capaciteit.

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan. Het plan moet 
voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) het bevat een modellering van het 
geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem;
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b) het berust op de nationale 
ontwikkelingsplannen voor het net en op 
de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad[20] 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector;
c) het geeft aan waar er sprake is van een 
tekort aan investeringen, zoals het 
interconnectietekort dat is vastgesteld 
door de Commissie.
Het plan zal worden voorgelegd aan 
andere belanghebbenden, met name 
netgebruikers.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar het netwerkontwikkelingsplan is een juistere weerspiegeling van het 
verwachte proces. In het plan moeten gedetailleerde voorspellingen worden gedaan omtrent 
de capaciteit, het aanbod en de vraag, en mogelijke misrekeningen en capaciteitsproblemen 
worden geïdentificeerd. Het moet verplicht worden om advies in te winnen bij 
belanghebbenden. Specifieke investeringen vallen buiten de bevoegdheid van individuele 
transmissiesysteembeheerders en moeten worden gebaseerd op de werkelijke marktvraag die 
door middel van een open inschrijvingsprocedure wordt vastgesteld.

Amendement 116
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan. Het 
netwerkontwikkelingsplan bevat een 
modellering van het geïntegreerde net, een 
scenario-ontwikkeling, een verslag inzake 
de toereikendheid van vraag en aanbod en 
een beoordeling van de veerkracht van het 
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systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking 
tot de grensoverschrijdende capaciteit.

systeem. Het netwerkontwikkelingsplan
berust met name op de nationale 
netwerkontwikkelingsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad[20] 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector.
Het netwerkontwikkelingsplan geeft aan 
waar er sprake is van een tekort, met name 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit. Voor het 
netwerkontwikkelingsplan is de 
goedkeuring vereist van de betrokken 
nationale regelgevende instantie.

Or. de

Motivering

Systeembeheerders moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door de nationale 
regelgevende instanties. Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders kan 
derhalve geen bindende besluiten nemen met betrekking tot individuele leden. In de 
verordening moet dezelfde terminologie gehanteerd worden als in de richtlijn voor aardgas, 
in dit geval ‘netwerkontwikkelingsplan’ in plaats van ‘investeringsplan’.

Amendement 117
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het
investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
netwerkontwikkelingsplan. Dit plan bevat 
een modellering van het geïntegreerde net, 
een scenario-ontwikkeling, een verslag
inzake de toereikendheid van vraag en 
aanbod en een beoordeling van de 
veerkracht van het systeem. Het 
netwerkontwikkelingsplan berust met 
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name op de nationale investeringsplannen
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit.

name op de nationale 
netwerkontwikkelingsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad[20] 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector.
Het netwerkontwikkelingsplan geeft aan 
waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit.

Or. de

Motivering

Het doel van het netwerkontwikkelingsplan is om de capaciteit, toekomstige ontwikkelingen in 
vraag en aanbod en mogelijke capaciteitsproblemen te identificeren. Specifieke investeringen 
zijn de verantwoordelijkheid van de transmissiesysteembeheerders. Dit is in overeenstemming 
met artikel 24 quater letter f) van de gewijzigde richtlijn voor aardgas (2003/55).

Amendement 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 

5. Om de drie jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
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energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit.

energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit. Er zal 
een bijlage worden toegevoegd aan het 
investeringsplan waarin een overzicht is 
opgenomen van knelpunten inzake de 
grensoverschrijdende uitbreiding van het 
systeem, die voortkomen uit verschillen in 
goedkeuringsprocedures en -praktijken.

Or. de

Motivering

Een driejaarlijkse herziening van het investeringsplan moet ervoor zorgen dat de 
noodzakelijke informatie beschikbaar is, zonder onnodige bureaucratische rompslomp te 
creëren. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het probleem dat 
grensoverschrijdende systeemontwikkeling gehinderd wordt door verschillen in nationale 
goedkeuringsprocedures. Controle van de huidige situatie is essentieel met het oog op het 
bedenken van oplossingen of het aanbrengen van verbeteringen door de beste praktijken uit te 
lichten.

Amendement 119
Danutė Budreikaitė

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
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van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit.

van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit, en 
richt zich met name op het ontwikkelen 
van aansluitingen tussen ‘energie-
eilanden’ en gasnetwerken binnen de EU.

Or. lt

Motivering

De toevoeging van aansluitingen die ‘energie-eilanden’ verbinden met EU-gasnetwerken op 
de prioriteitenlijst van de belangrijkste trans-Europese energienetwerken maakt het mogelijk 
om, door middel van regionale samenwerking, een interne gasmarkt binnen de EU te creëren 
en om Verordening (EG) nr. 1775/2005 - over de toegangsvoorwaarden voor natuurlijke 
transmissienetwerken voor aardgas - in te voeren, evenals de EU-landen zekerheid te bieden 
omtrent de gasvoorraad.

Amendement 120
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
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Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit.

Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit, en 
omvat investeringen in interconnectie en 
andere infrastructuur die noodzakelijk is 
voor effectieve handel en concurrentie en 
voor een gegarandeerd aanbod.

Transmissiesysteembeheerders doen alles 
wat redelijkerwijs binnen hun 
mogelijkheden ligt om te voldoen aan het 
goedgekeurde investeringsplan.

Or. en

Motivering

Er bestaat een duidelijke behoefte aan transmissiesysteembeheerders die de infrastructuur 
bouwen die in het investeringsplan noodzakelijk wordt geacht (interconnectie, omzetting van 
de gaskwaliteit, etc.) om effectieve handel en concurrentie mogelijk te maken en bij te dragen 
aan een gegarandeerd aanbod. De nationale regelgevende instantie draagt volgens artikel 24 
ter de expliciete verantwoordelijkheid om te zorgen dat netwerkbeheerders voldoende 
gestimuleerd worden om de doelmatigheid te vergroten en de marktintegratie te bevorderen.

Amendement 121
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
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systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit.

systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[20] opgestelde richtsnoeren voor 
trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Het investeringsplan geeft 
aan waar er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking tot 
de grensoverschrijdende capaciteit, en 
omvat investeringen in interconnectie en 
andere infrastructuur die noodzakelijk is 
voor effectieve handel en concurrentie en 
voor een gegarandeerd aanbod.

Transmissiesysteembeheerders doen alles 
wat redelijkerwijs binnen hun 
mogelijkheden ligt om te voldoen aan het 
goedgekeurde investeringsplan.

Or. en

Motivering

Er bestaat een duidelijke behoefte aan transmissiesysteembeheerders die de infrastructuur 
bouwen die in het investeringsplan noodzakelijk wordt geacht (interconnectie, omzetting van 
de gaskwaliteit, etc.) om effectieve handel en concurrentie mogelijk te maken en bij te dragen 
aan een gegarandeerd aanbod. De nationale regelgevende instantie draagt volgens artikel 24 
ter de expliciete verantwoordelijkheid om te zorgen dat netwerkbeheerders voldoende 
gestimuleerd worden om de doelmatigheid te vergroten en de marktintegratie te bevorderen.

Amendement 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het investeringsplan geeft aan waar 
er sprake is van een tekort aan 
investeringen, met name met betrekking 
tot de grensoverschrijdende 
transmissiecapaciteit. Voor de 
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geconstateerde investeringstekorten stelt 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
concrete investeringsprojecten vast die 
deze investeringstekorten het beste 
verhelpen. Voor ieder investeringsproject 
wordt een gedetailleerd technische en 
commercieel haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd en voorgelegd aan het 
Agentschap.
Alle betrokken aardgasondernemingen, 
waaronder, zonder uitzondering, 
transmissiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders, 
opslagsysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, 
leveranciersbedrijven, handelaren, 
producenten en betrokken afnemers, 
stellen binnen redelijke termijn en op 
schriftelijk verzoek de gegevens 
beschikbaar aan het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas die nodig zijn voor het opstellen van 
het tienjarig investeringsplan, met name 
met betrekking tot het vaststellen van 
bestaande en mogelijke toekomstige 
capaciteitsproblemen.
Het Agentschap zal het tienjarig 
investeringsplan en de voorgestelde 
investeringsprojecten wijzigen en 
goedkeuren. Op basis van het tienjarig 
investeringsplan zullen de 
transmissiesysteembeheerders de 
vastgestelde investeringsprojecten 
uitvoeren. Wanneer een 
transmissiesysteembeheerder niet binnen 
redelijke termijn tegemoetkomt aan de 
investeringsbehoeften, kan het 
Agentschap een aanbestedingsprocedure 
opstarten voor het investeringsproject.

Or. en

Motivering

Een investeringsplan op Europees niveau dient met name gericht te zijn op 
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grensoverschrijdende congestieheffingen in pijpleidingen, en dient bij de modellering van een 
geïntegreerd netwerk rekening te houden met de opslag en LNG. Marktpartijen moeten 
verplicht worden alle relevante gegevens te verschaffen om de planningsprocedure uit te 
voeren. Het gaat hierbij niet alleen om transmissiesysteembeheerders, maar ook om 
leveranciers, opslagbeheerders, producenten en LNG-beheerders. Een technisch en 
economisch haalbaarheidsonderzoek van uitbreidingsprojecten maakt deel uit van de 
planningsprocedure.

Amendement 123
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van
transmissiesysteembeheerders voor gas 
haar over de vaststelling van richtsnoeren 
als bedoeld in artikel 9.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde benadering zou de totstandkoming van een werkelijk concurrerende EU-
markt, waarbij transmissiesysteembeheerders op effectieve wijze de mogelijkheid wordt 
geboden om zelfstandig te opereren, in gevaar kunnen brengen. Dit amendement geeft een 
voorstel voor een andere benadering: de reikwijdte en diepgang van de voorgestelde 
technische codes, de zogenaamde “strategische richtsnoeren”, zouden vooraf door ACER en 
de Commissie moeten worden vastgesteld; vervolgens wordt een comitéprocedure in gang 
gezet om bindende “strategische richtsnoeren” vast te stellen, waarop het toekomstige werk 
van ENTSO is gebaseerd.
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Amendement 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
haar over de vaststelling van richtsnoeren 
als bedoeld in artikel 9.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het voorstel voor de artikelen 2 sexies, 2 sexies bis en 2 sexies ter. Dit 
amendement is bedoeld om de tekst aan te passen aan de nieuwe procedure.

Amendement 125
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
haar over de vaststelling van richtsnoeren 
als bedoeld in artikel 9.

Schrappen

Or. en

Motivering

Lid 6 geeft de transmissiesysteembeheerders een directe adviesrol bij het voorstellen van 
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richtsnoeren aan de Commissie. Die adviesrol naar de Commissie moet aan het Agentschap 
worden toebedeeld. Het verschil tussen de taken en bevoegdheden van regelgevende 
instanties en de gereguleerde industrie moet duidelijk worden weerspiegeld op EU-niveau, en 
het is derhalve niet gepast dat de gereguleerde industrie de Commissie van advies dient.

Amendement 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
haar over de vaststelling van richtsnoeren 
als bedoeld in artikel 9.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping is bedoeld om de tekst aan de nieuwe procedure aan te passen, waarbij het 
Agentschap de taak wordt toebedeeld om, na uitvoerig overleg, richtsnoeren vast te stellen en 
aan te nemen die voor de verdere ontwikkeling van technische en marktcodes zorgen.

Amendement 127
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
haar over de vaststelling van richtsnoeren 
als bedoeld in artikel 9.

6. Met behulp van ENTSUG adviseert het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas de 
Commissie over de vaststelling van 
richtsnoeren als bedoeld in artikel 9.
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Or. de

Motivering

ENTSO/ENTSUG moeten in beginsel geraadpleegd worden.

Amendement 128
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
haar over de vaststelling van richtsnoeren
als bedoeld in artikel 9.

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
haar over de wijziging van richtsnoeren als 
bedoeld in artikel 9.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft op grond van Verordening 1775/2005 alleen het recht om richtsnoeren te 
wijzigen die zijn vastgesteld door de wetgever, en niet om dergelijke richtsnoeren zelf vast te 
stellen.

Amendement 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 

6. Op verzoek van de Commissie adviseert 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
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haar over de vaststelling van richtsnoeren 
als bedoeld in artikel 9.

haar over de wijziging van richtsnoeren als 
bedoeld in artikel 9.

Or. de

Motivering

Wijziging in overeenstemming met de in artikel 9 voorgestelde amendementen.

Amendement 130
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht door het Agentschap Toezicht door het Agentschap en de 
Commissie

Or. en

Amendement 131
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
codes, het tienjarige investeringsplan en 
het jaarlijkse werkprogramma ter 
goedkeuring in bij het Agentschap.

Het Agentschap kan binnen een termijn 
van drie maanden advies uitbrengen aan 

Het Agentschap geeft zijn goedkeuring 
aan de documenten die in artikel 2 quater, 
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het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas.

lid 1 letter a)– f) zijn bepaald en 
samengesteld door het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas.

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-
versie van het jaarlijkse werkprogramma 
of van het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Het Agentschap houdt toezicht op de 
uitvoering van de technische codes, het 
tienjarig investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, en neemt de conclusies 
van deze toezichthoudende activiteiten op 
in zijn jaarverslag. Indien de 
transmissiesysteembeheerders niet hebben 
voldaan aan de technische codes, het 
tienjarig investeringsprogramma of het 
jaarlijkse werkprogramma van het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas, 
zal het Agentschap de Commissie hiervan 
op de hoogte stellen.

Or. en

Motivering

Investeerders hebben behoefte aan een duidelijk en stabiel regelgevend kader. Daarom is het 
belangrijk dat de ontwerpversies van de technische codes en regels, het tienjarig 
investeringsplan en het jaarlijks werkprogramma worden goedgekeurd door ACER en 
onafhankelijk van commerciële inmenging worden opgesteld. Het toezicht over de uitvoering 
van bovengenoemde codes en regels behoort bij de regelgevende instanties, dat wil zeggen 
het Agentschap, en niet bij de transmissiesysteembeheerders zelf.

Amendement 132
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
codes, het tienjarige investeringsplan en 
het jaarlijkse werkprogramma ter 
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werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

goedkeuring in bij het Agentschap.

Het Agentschap kan binnen een termijn 
van drie maanden advies uitbrengen aan 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas.

Het Agentschap geeft zijn goedkeuring 
aan de documenten die in artikel 2 quater, 
lid letter 1 a)– f) zijn bepaald en zijn 
samengesteld door het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas.

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-
versie van het jaarlijkse werkprogramma 
of van het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet de technische codes en regels goedkeuren. Investeerders hebben 
behoefte aan een duidelijke en voorspelbaar regelgevend kader. Daarom is het belangrijk dat 
de ontwerpversies van de technische codes, het tienjarig investeringsplan en het jaarlijks 
werkprogramma moeten worden herzien en goedgekeurd door regelgevers in de vorm van 
ACER en onafhankelijk van commerciële en politieke inmenging worden opgesteld.

Amendement 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
codes, het tienjarige investeringsplan en 
het jaarlijkse werkprogramma ter 
goedkeuring in bij het Agentschap.
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informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.
Het Agentschap kan binnen een termijn 
van drie maanden advies uitbrengen aan 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas.

Het Agentschap geeft zijn goedkeuring 
aan de documenten die in artikel 2 quater, 
lid 1 letter a)-f) zijn bepaald en zijn 
samengesteld door het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas.

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-
versie van het jaarlijkse werkprogramma 
of van het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet de technische codes en regels goedkeuren. Investeerders hebben 
behoefte aan een duidelijk en voorspelbaar regelgevend kader. Daarom is het belangrijk dat 
de ontwerpversies van de technische codes, het tienjarig investeringsplan en het jaarlijks 
werkprogramma moeten worden herzien en goedgekeurd door regelgevers in de vorm van 
ACER en onafhankelijk van commerciële en politieke inmenging worden opgesteld.

Amendement 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient zijn advies en aanbevelingen over de 
richtsnoeren en de ontwerp-versies, 
evenals het tienjarige investeringsplan en 
het jaarlijkse werkprogramma, met 
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informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

inbegrip van de informatie betreffende de 
daarmee verband houdende 
raadplegingsprocessen, in bij het 
Agentschap.

Or. en

Motivering

Zie de motivering voor het voorstel voor de artikelen 2 sexies, 2 sexies bis en 2 sexies ter. Dit 
amendement is bedoeld om de tekst aan te passen aan de nieuwe procedure.

Amendement 135
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, de afgekeurde 
voorstellen en de motivering van de 
afwijzing in bij het Agentschap.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet weten of alle voorstellen voldoende zijn bestudeerd.
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Amendement 136
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar een netwerkontwikkelingsplan geeft het verwachte proces beter weer.

Amendement 137
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-versie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-versie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan de volgende 
zaken niet garandeert:

a) een behoorlijk niveau van 
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grensoverschrijdende interconnectie 
toegankelijk voor derden,
b) een uitvoeringsprogramma dat in 
overeenstemming is met de bestaande en 
de verwachte behoeften, of
c) de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt.
De Commissie informeert ENTSOG en 
het Agentschap over haar besluit omtrent 
deze aspecten, en kan ENTSOG 
verzoeken om het plan aan te vullen of te 
wijzigen voordat het opnieuw bij het 
Agentschap wordt ingediend,
Het Agentschap zal ENTSOG voorzien 
van advies voordat het tienjarig plan door 
ENTSOG wordt vastgesteld. Een positief 
besluit van de Commissie en de naleving 
van haar voorwaarden zijn een 
noodzakelijke eerste vereiste voor een 
positief advies door het Agentschap en 
ENTSOG.
Het Agentschap houdt toezicht op de 
uitvoering van het tienjarig plan, met 
name wat betreft interconnecties.
Wanneer niet aan de voorwaarden wordt 
voldaan of er vertragingen optreden 
zonder een geldige reden kan het 
Agentschap, volgens de richtsnoeren die 
zijn vastgelegd door de Commissie, een 
voorstel doen aan de Commissie om 
sancties op te leggen en nieuwe 
investeerders uit te nodigen.

Or. en

Motivering

Indien er geen extra capaciteit aanwezig is voor “third party access” (toegang van derden tot 
het net), versterkt dit meestal de machtspositie van een bestaand verticaal geïntegreerd 
bedrijf. Bovendien is een tijdschema dat overeenstemt met de verwachte vraag van essentieel 
belang voor de concurrentie. Daarnaast dient het plan alleen goedgekeurd te worden als het 
advies van het Agentschap of de EG positief is.
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Amendement 138
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van de technische codes, het 
tienjarig investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, en neemt de conclusies 
van deze toezichthoudende activiteiten op 
in zijn jaarverslag. Indien de 
transmissiesysteembeheerders niet 
voldoen aan de technische codes, het 
tienjarig investeringsplan of het jaarlijkse 
werkprogramma van het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas, 
zal het Agentschap de Commissie hiervan 
op de hoogte stellen.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de uitvoering van bovengenoemde codes en regels behoort bij de 
regelgevende instanties, dat wil zeggen het Agentschap, en niet bij de 
transmissiesysteembeheerders zelf. Indien het Agentschap tijdens de toezichtprocedure merkt 
dat de transmissiesysteembeheerders of ENTSO niet voldoen aan de technische codes, het 
tienjarig investeringsplan en/of het jaarlijkse werkprogramma, moet de Commissie hiervan 
op de hoogte worden gesteld, zodat zij vervolgens inbreukprocedures kan inleiden.

Amendement 139
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van het tienjarig 
investeringsplan, het jaarlijkse 
werkprogramma en de technische codes 
en marktcodes, en neemt de conclusies 
van deze toezichthoudende activiteiten op 
in zijn jaarverslag. Indien de 
transmissiesysteembeheerders niet 
voldoen aan het tienjarig 
investeringsplan, het jaarlijkse 
werkprogramma en de technische codes 
en marktcodes van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas, zal het Agentschap de Commissie 
hiervan op de hoogte stellen.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de uitvoering van het tienjarig investeringsplan, het jaarlijkse 
werkprogramma en/of de technische codes en marktcodes behoort bij de regelgevende 
instanties, dat wil zeggen het Agentschap, en niet bij de transmissiesysteembeheerders zelf.
Indien het Agentschap tijdens de toezichtprocedure merkt dat de 
transmissiesysteembeheerders of ENTSO niet voldoen aan de bovengenoemde codes en 
regels, moet de Commissie hiervan op de hoogte worden gesteld, zodat zij vervolgens 
inbreukprocedures kan inleiden.

Amendement 140
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap houdt toezicht op 
de uitvoering van de technische codes, het 
tienjarig investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma door 
transmissiesysteembeheerders, en neemt 
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de conclusies van deze toezichthoudende 
activiteiten op in zijn jaarverslag. Het 
Agentschap stelt de Commissie op de 
hoogte een mogelijke onvermogen aan de 
zijde van transmissiesysteembeheerders 
om te voldoen aan de technische codes, 
het tienjarig investeringsplan of het 
jaarlijkse werkprogramma.

Or. de

Motivering

Het toezicht op de uitvoering van de codes en de bijbehorende regels behoort bij de 
regelgevende instanties, dat wil zeggen het Agentschap, en niet bij de 
transmissiesysteembeheerders. Indien een transmissiesysteembeheerder in gebreke blijft bij 
het voldoen aan de technische codes, het tienjarig investeringsplan of het jaarlijkse 
werkprogramma, moet de Commissie hiervan op de hoogte worden gesteld, zodat zij 
vervolgens inbreukprocedures kan inleiden. Daarnaast moeten de nationale regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen om effectieve en afschrikkende sancties op te leggen.

Amendement 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quinquies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 quinquies bis
Ontwikkeling van richtsnoeren

1. Het Agentschap stelt binnen niet meer 
dan zes maanden voorlopige richtsnoeren 
op over de vaststelling van fundamentele, 
heldere en objectieve beginselen voor de 
harmonisatie van de markt en de 
technische voorschriften.
2. Bij het ontwerp van deze richtsnoeren 
zal het Agentschap op open en 
transparante wijze uitvoerig overleg 
plegen en alle betrokkenen op de hoogte 
houden.
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3. Het Agentschap legt op basis van dit 
overleg de laatste hand aan de voorlopige 
richtsnoeren, waarna ze goedgekeurd 
worden. Het ingewonnen advies wordt 
openbaar gemaakt door het Agentschap, 
dat tevens uitleg geeft aan de wijze 
waarop dit is verwerkt in het uiteindelijke 
voorstel voor de richtsnoeren of waarom 
het is afgewezen.
4. Het Agentschap kan, op eigen initiatief 
of op verzoek van het Europees Parlement 
of de Commissie, dezelfde procedure 
opstarten voor een herziening van de 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

De richtsnoeren worden na uitvoerig overleg door het Agentschap opgesteld en goedgekeurd, 
zodat fundamentele beginselen worden vastgelegd voor de harmonisatie van de voorschriften.
Pas nadat adequate richtsnoeren zijn opgesteld kunnen op de juiste wijze codes worden
vastgesteld. De rol van het Europees Parlement wordt versterkt door de verkregen 
bevoegdheid om een aanzet te geven tot de herziening van deze richtsnoeren.

Amendement 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opstelling en evaluatie van technische en 
marktcodes

Ontwikkeling van technische codes

1. Na raadpleging van het Agentschap 
kan de Commissie het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas verzoeken om binnen een redelijke 
termijn codes op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen op te stellen 
wanneer zij dergelijke codes noodzakelijk 
acht voor een efficiënte werking van de 

1. Na goedkeuring van de richtsnoeren in 
overeenstemming met artikel 2 quinquies 
bis stelt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas, 
volgens artikel 2 quater, lid 3 en met 
volledige inachtneming van de in de 
richtsnoeren vastgelegde beginselen, 
binnen zes maanden een ontwerpvoorstel 
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markt. op voor technische codes.
2. Het Agentschap brengt een naar 
behoren gemotiveerd advies uit aan de 
Commissie als het van oordeel is dat:

2. Bij het ontwerpen van deze codes zal 
ENTSOG de technische deskundigheid 
van marktpartijen in beschouwing nemen 
en hen op de hoogte houden.

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

3. ENTSOG draagt het ontwerpvoorstel 
voor technische codes over aan het 
Agentschap.

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

4. Het Agentschap pleegt uitvoerig en op 
open en transparante wijze overleg over 
het ontwerpvoorstel voor de codes.

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen;

4a. Op basis van dit overleg legt het 
Agentschap de laatste hand aan het 
ontwerpvoorstel voor de codes, waarna ze 
goedgekeurd worden. Het Agentschap 
maakt het ingewonnen advies openbaar 
en geeft tevens uitleg over de wijze waarop 
dit is verwerkt in het uiteindelijke voorstel 
voor de codes of waarom het is afgewezen.

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

4b. Het Agentschap kan, op eigen 
initiatief of op verzoek van ENTSOG, 
dezelfde procedure opstarten voor een 
herziening van de bestaande codes.

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
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overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;
c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.
4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 9 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

Or. en

Motivering

De technische codes moeten door ENTSO worden opgesteld met volledige inachtneming van 
de vastgestelde richtsnoeren. Het Agentschap legt, na uitvoerig overleg, de laatste hand aan 
deze codes en neemt ze vervolgens aan.

Amendement 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opstelling en evaluatie van technische en 
marktcodes

Richtsnoeren en codes

1. Na raadpleging van het Agentschap 
kan de Commissie het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 

1. De Commissie geeft het Agentschap 
opdracht om richtsnoeren vast te stellen 
en codes aan te nemen om technische en 
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gas verzoeken om binnen een redelijke 
termijn codes op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen op te stellen 
wanneer zij dergelijke codes noodzakelijk 
acht voor een efficiënte werking van de 
markt.

marktcodes te harmoniseren met het oog 
op het bevorderen van de marktintegratie.

2. Het Agentschap brengt een naar 
behoren gemotiveerd advies uit aan de 
Commissie als het van oordeel is dat:

2. De richtsnoeren en codes kunnen met 
name betrekking hebben op de volgende 
gebieden:

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

a) voorschriften inzake veiligheid en 
betrouwbaarheid;

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

b) voorschriften voor netaansluiting en -
toegang;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen;

c) voorschriften voor gegevensuitwisseling 
en geschillenbeslechting;

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

d) voorschriften inzake interoperabiliteit;

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

e) operationele procedures in een 
noodgeval;

b) het Europees netwerk van f) voorschriften voor capaciteitsallocatie 
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transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

en congestiebeheer;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.

g) voorschriften voor 
grensoverschrijdende intradaagse 
markten met geharmoniseerde “gate 
closures”;

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

h) voorschriften voor de handel, met 
name om de ontwikkeling van secundaire 
markten voor grensoverschrijdende 
transmissierechten te waarborgen en 
transmissierechten veilig te stellen;

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 9 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

i) transparantievoorschriften;

j) balanceringsvoorschriften, waaronder 
voorschriften voor de opslag;
k) voorschriften voor geharmoniseerde 
tariefstructuren voor transport, 
waaronder voorschriften voor 
locatiespecifieke signalen en 
vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;
l) energie-efficiëntie met betrekking tot 
gasnetten.

Or. en

Motivering

Richtsnoeren en codes moeten de ontwikkeling van concurrerende markten bevorderen en de 
marktintegratie waarborgen door middel van de harmonisatie van technische en marktcodes.
Deze richtsnoeren moeten de belangen van de markt dienen door middel van een 
geoptimaliseerde capaciteitstoewijzing, de ontwikkeling van een “day-ahead” 
marktkoppeling of –splitsing, het bestaan van grensoverschrijdende “day-ahead”en “intra-
day” markten, etcetera. Belangrijke voorschriften en beginselen moeten eerst in richtsnoeren 
worden vastgelegd, waarna codes meer gedetailleerde informatie verschaffen.
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Amendement 144
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opstelling en evaluatie van technische en 
marktcodes

Opstelling en evaluatie van technische 
codes

1. Na raadpleging van het Agentschap 
kan de Commissie het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
verzoeken om binnen een redelijke 
termijn codes op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen op te stellen wanneer 
zij dergelijke codes noodzakelijk acht voor 
een efficiënte werking van de markt.

1. Na overleg met alle belanghebbenden 
volgens artikel .. van Verordening (EG)
… waarbij het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
wordt opgericht, stelt het Agentschap 
strategische richtsnoeren op voor het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3 en lid 5, 
vermelde terreinen. Het Agentschap 
draagt het voorstel inzake de strategische 
richtsnoeren over aan de Commissie, die 
deze na nauwkeurig onderzoek kan 
aannemen in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 13, lid 2.

2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt binnen een redelijke termijn 
ontwerpcodes voor de in artikel 2 quater, 
lid 3 vermelde terreinen en een tienjarig 
ontwerp-investeringsplan op, als bedoeld 
in artikel 2 quater, lid 5, gebaseerd op de 
door de Commissie vastgestelde 
strategische richtsnoeren in de zin van lid 
1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
draagt het ontwerp voor de technische 
codes en het tienjarig investeringsplan ter 
goedkeuring over aan het Agentschap.

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 

Het Agentschap keurt het ontwerp voor de 
technische codes en het tienjarig ontwerp-
investeringsplan goed, in de zin van 
artikel ... van Verordening … waarbij het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
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om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

energieregelgevers wordt opgericht.
Alvorens de codes en het tienjarig 
ontwerp-investeringsplan goed te keuren, 
verzekert het Agentschap zich ervan dat 
de gedetailleerde technische codes en het 
tienjarig ontwerp-investeringsplan 
overeenkomen met de strategische 
richtsnoeren en dat ze zorgdragen voor 
non-discriminatie, effectieve concurrentie 
en een efficiënt functionerende markt.
2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

a) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische code op de in artikel 2 quater, 
lid 3, vermelde terreinen;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen;

b) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische codes op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen, 
goedgekeurd door het Agentschap in 
overeenstemming met lid 1 ter, niet 
toepassen.

3. De Commissie kan op eigen initiatief of
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

3. De Commissie kan op aanbeveling van 
het Agentschap richtsnoeren voor de 
marktcodes vaststellen.

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;
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c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 9 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen
of te wijzigen.

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 9 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde benadering zou de totstandkoming van een werkelijk 
concurrerende EU-markt, waarbij transmissiesysteembeheerders de mogelijkheid wordt 
geboden om zelfstandig te opereren, in gevaar kunnen brengen. Dit amendement geeft een 
voorstel voor een andere benadering: de reikwijdte en diepgang van de voorgestelde 
technische codes, de zogenaamde “strategische richtsnoeren”, zouden vooraf door ACER 
vastgesteld moeten worden; vervolgens wordt een comitéprocedure in gang gezet om 
bindende “strategische richtsnoeren” vast te stellen, waarop het toekomstige werk van 
ENTSO is gebaseerd. Transmissiesysteembeheerders hebben een groot belang bij de werking 
van marktvoorschriften (aangezien ze van invloed zijn op de kosten van 
transmissiesysteembeheerders) en stellen ze derhalve niet zelf op.

Amendement 145
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na raadpleging van het Agentschap 
kan de Commissie het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 

1. Na overleg met alle belanghebbenden 
volgens artikel 5 bis van Verordening 
(EG) … waarbij het Agentschap voor de 
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gas verzoeken om binnen een redelijke 
termijn codes op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen op te stellen 
wanneer zij dergelijke codes noodzakelijk 
acht voor een efficiënte werking van de 
markt.

samenwerking tussen energieregelgevers 
wordt opgericht, stelt het Agentschap 
strategische richtsnoeren op voor het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3 en lid 5, 
vermelde terreinen. Het Agentschap 
draagt het voorstel inzake de strategische 
richtsnoeren over aan de Commissie, die 
deze na nauwkeurig onderzoek kan 
aannemen in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 13, lid 2.
Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt binnen een redelijke termijn 
ontwerpcodes voor de in artikel 2 quater, 
lid 3 vermelde terreinen en een tienjarig 
ontwerp-investeringsplan op, als bedoeld 
in artikel 2 quater, lid 5, gebaseerd op de 
door de Commissie vastgestelde 
strategische richtsnoeren in de zin van lid 
1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
draagt het ontwerp voor de technische 
codes en het tienjarig investeringsplan ter 
goedkeuring over aan het Agentschap.
Het Agentschap keurt het ontwerp voor de 
technische codes en het tienjarig ontwerp-
investeringsplan goed, in de zin van 
artikel ... van Verordening … waarbij het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers wordt opgericht.
Alvorens de codes en het tienjarig
ontwerp-investeringsplan goed te keuren, 
verzekert het Agentschap zich ervan dat 
de gedetailleerde technische codes en het 
tienjarig ontwerp-investeringsplan 
overeenkomen met de strategische 
richtsnoeren en dat ze zorgdragen voor 
non-discriminatie, effectieve concurrentie 
en een efficiënt functionerende markt.

Or. en
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Motivering

De reikwijdte en diepgang van de voorgestelde technische codes zouden vooraf vastgesteld 
moeten worden. Het ACER voorziet de Commissie van formeel advies in de vorm van 
strategische richtsnoeren voor de ENTSO’s, die een voorstel voor de technische codes 
opstellen op basis van de bindende “strategische richtsnoeren”. De ontwerpcodes moeten na 
overeenstemming door ENTSO worden overgedragen aan ACER. Het streven naar een 
andere benadering zou de totstandkoming van een werkelijk concurrerende EU-markt, 
waarbij transmissiesysteembeheerders de mogelijkheid wordt geboden om zelfstandig te 
opereren, in gevaar kunnen brengen.

Amendement 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na raadpleging van het Agentschap kan
de Commissie het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
verzoeken om binnen een redelijke termijn 
codes op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen op te stellen wanneer 
zij dergelijke codes noodzakelijk acht voor 
een efficiënte werking van de markt.

1. Het Agentschap kan het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas verzoeken om binnen een 
redelijke termijn codes op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen op te 
stellen wanneer zij dergelijke codes 
noodzakelijk acht voor een efficiënte 
werking van de markt.

Or. de

Motivering

Niet de Commissie, maar het Agentschap zou de bevoegdheid moeten hebben om het netwerk 
van transmissiesysteembeheerders op te roepen om technische en marktcodes vast te stellen.
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Amendement 147
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

2. Het Agentschap brengt, na een 
effectbeoordeling te hebben uitgevoerd op 
basis van overleg met ENTSO/ENTSUG, 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat:

Or. de

Motivering

Het is zeer belangrijk dat systeemgebruikers en systeembeheerders zich altijd bewust zijn van 
het standpunt van het Agentschap over de voorstellen. ACER kan alleen toezicht houden op 
concurrentievraagstukken waar systeembeheerders bij betrokken zijn. Andere 
concurrentievraagstukken worden behandeld door de anti-trustinstanties.

Amendement 148
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

2. Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat:

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 

a) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische code op de in artikel 2 quater, 
lid 3, vermelde terreinen;
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daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

b) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische codes op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen, zoals 
goedgekeurd door het Agentschap in 
overeenstemming met lid 1 ter, niet 
toepassen.

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.

Or. en

Motivering

De reikwijdte en diepgang van de voorgestelde technische codes zouden vooraf vastgesteld 
moeten worden. Het ACER voorziet de Commissie van formeel advies in de vorm van 
strategische richtsnoeren voor de ENTSO’s, die een voorstel voor de technische codes 
opstellen op basis van de bindende “strategische richtsnoeren”. De ontwerpcodes moeten na 
overeenstemming door ENTSO worden overgedragen aan ACER. Het streven naar een 
andere benadering zou de totstandkoming van een werkelijk concurrerende EU-markt, 
waarbij transmissiesysteembeheerders de mogelijkheid wordt geboden om zelfstandig te 
opereren, in gevaar kunnen brengen.

Amendement 149
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 2 – onder a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat om 

(a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat om 
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de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen

de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging van de 
transmissiesysteembeheerders
en de efficiënte werking van de markt te 
garanderen

Or. de

Motivering

Het is zeer belangrijk dat systeemgebruikers en systeembeheerders zich altijd bewust zijn van 
het standpunt van het Agentschap over de voorstellen. ACER kan alleen toezicht houden op 
concurrentievraagstukken waar systeembeheerders bij betrokken zijn. Andere 
concurrentievraagstukken worden behandeld door de anti-trustinstanties.

Amendement 150
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

Schrappen

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;
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c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft op grond van Verordening 1775/2005 alleen het recht om richtsnoeren te 
wijzigen die zijn vastgesteld door de wetgever. Deze bepaling moet ongewijzigd blijven, 
aangezien de richtsnoeren in dit geval gaan over zaken die essentieel zijn voor de sector, en 
de regelgeving daarvan moet de verantwoordelijkheid van de wetgever blijven.

Amendement 151
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

3. De Commissie kan op aanbeveling van 
het Agentschap richtsnoeren betreffende 
marktcodes vaststellen.

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.
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garanderen;
b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;
c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de marktcodes is voorgesteld dat de Commissie richtsnoeren kan 
vaststellen op advies van het Agentschap (lid 5). Transmissiesysteembeheerders zijn 
beheerders van de infrastructuur waarvan zij het monopolie hebben, en nemen niet deel aan 
het concurrerende deel van de markt. Desondanks hebben ze een groot belang bij de werking 
van marktvoorschriften (aangezien deze van invloed zijn op de kosten van 
transmissiesysteembeheerders) en stellen deze derhalve niet zelf op.

Amendement 152
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 

3. De Commissie moet op eigen initiatief 
of op aanbeveling van het Agentschap, 
waar noodzakelijk om te zorgen dat de in 
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3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

artikel 2 quater, lid 1 tot en met 3 
vermelde zaken plaatsvinden in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de interne markt, richtsnoeren op de 
in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen vaststellen als zij van oordeel is 
dat:

Or. en

Motivering

Indien de transmissiesysteembeheerders niet in staat zijn codes vast te stellen, kan de 
Commissie bindende richtsnoeren aannemen door middel van een comité. In het voorstel tot 
wijziging van de aardgasverordening is deze mogelijkheid op niet-bindende wijze 
geformuleerd. Om maximale transparantie te bieden aan zowel transmissiesysteembeheerders 
als andere belanghebbenden moet er geen twijfel over bestaan dat de Commissie, als 
transmissiesysteembeheerders niet in staat blijken hun regelgevende taken uit te voeren, 
daadwerkelijk bindende richtsnoeren vaststelt.

Amendement 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief of 
op aanbeveling van het Agentschap 
richtsnoeren op de in artikel 2 quater, lid 
3, vermelde terreinen vaststellen als zij 
van oordeel is dat:

3. De Commissie kan op aanbeveling van 
het Agentschap richtsnoeren op de in 
artikel 2 quater, lid 3, vermelde terreinen 
vaststellen als zij van oordeel is dat:

Or. de

Motivering

Dit amendement streeft naar het vaststellen van een duidelijke verdeling van bevoegdheden.
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Amendement 154
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3 – alinea -2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van richtsnoeren 
raadpleegt de Commissie representatieve 
organisaties van netgebruikers.

Or. en

Motivering

Het is uitermate belangrijk dat alle belanghebbenden op effectieve wijze geraadpleegd 
worden, zodat alle betrokken belangen worden meegewogen in de besluitvorming over het 
functioneren van de gasmarkt.

Amendement 155
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3 – onder a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een van de technische of marktcodes 
die het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat 
om de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

Schrappen

Or. de
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Motivering

De bevoegdheden die middels de leden 3 bis, ter en quater aan de Commissie worden 
toegekend stellen haar in staat om vrijwel elke normalisatieprocedure naar haar hand te 
zetten.

Amendement 156
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

(b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
systeemgebonden specificatie van
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

Or. de

Motivering

De bevoegdheden die middels de leden 3 bis, ter en quater aan de Commissie worden 
toegekend stellen haar in staat om vrijwel elke normalisatieprocedure naar haar hand te 
zetten.

Amendement 157
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3 – onder c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 

c) de transmissiesysteembeheerders een 
systeemgebonden specificatie van de 
technische of marktcodes die het Europees 
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transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.

netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas op de in artikel 2 quater, lid 3, 
vermelde terreinen heeft vastgesteld, niet 
toepassen.

Or. de

Motivering

De bevoegdheden die middels de leden 3 bis, ter en quater aan de Commissie worden 
toegekend stellen haar in staat om vrijwel elke normalisatieprocedure naar haar hand te 
zetten.

Amendement 158
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 9 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

Schrappen

Or. de

Motivering

De Commissie heeft op grond van Verordening 1775/2005 alleen het recht om richtsnoeren te 
wijzigen die zijn vastgesteld door de wetgever. Deze bepaling moet ongewijzigd blijven, 
aangezien de richtsnoeren in dit geval gaan over zaken die essentieel zijn voor de sector, en 
de regelgeving daarvan moet de verantwoordelijkheid van de wetgever blijven.
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Amendement 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 9 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren vast te stellen 
of te wijzigen.

4. Lid 3 doet geen afbreuk aan het in 
artikel 9 neergelegde recht van de 
Commissie om richtsnoeren te wijzigen.

Or. de

Motivering

Wijziging in overeenstemming met de in artikel 9 voorgestelde amendementen.

Amendement 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad op de hoogte 
wanneer zij van plan is richtsnoeren aan 
te nemen in de zin van artikel 2 sexies, lid 
3.

Or. de

Motivering

Een handeling van de Commissie in de zin van artikel 2 sexies, lid 3 van de verordening 
suggereert dat het netwerk van transmissiesysteembeheerders, dat door de overheid 
gefinancierd wordt, zijn in de verordening toebedeelde taken niet naar behoren vervult. Het 
Parlement en de Raad moeten volledig op de hoogte gesteld worden, zodat ze de nodige 



PE404.707v01-00 106/109 AM\717803NL.doc

NL

veranderingen kunnen invoeren.

Amendement 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 sexies bis
Ontwikkeling van marktcodes

1. Na goedkeuring van de richtsnoeren in 
overeenstemming met artikel 2 quinquies 
bis stelt het Agentschap, volgens artikel 2 
quater, lid 3 en met volledige 
inachtneming van de in de richtsnoeren 
vastgelegde beginselen, binnen zes 
maanden een ontwerpvoorstel op voor 
marktcodes.
2. Bij het ontwerpen van deze codes pleegt 
het Agentschap uitvoerig en op open en 
transparante wijze overleg en houdt het 
alle belanghebbenden op de hoogte.
3. Op basis van dit overleg legt het 
Agentschap de laatste hand aan het 
ontwerpvoorstel voor de codes/de 
voorlopige codes, waarna ze goedgekeurd 
worden. Het Agentschap maakt het 
ingewonnen advies openbaar en geeft 
tevens uitleg over de wijze waarop dit is 
verwerkt in het uiteindelijke voorstel voor 
de codes of waarom het is afgewezen.
4. Het Agentschap kan, op eigen initiatief 
of op verzoek van het Europees 
Parlement, dezelfde procedure opstarten 
voor een herziening van de bestaande 
codes.

Or. en
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Motivering

De marktcodes worden na uitvoerig overleg door het Agentschap ontwikkeld en vastgesteld.
De rol van het Europees Parlement wordt versterkt door de verkregen bevoegdheid om een 
aanzet te geven tot de herziening van deze richtsnoeren.

Amendement 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 sexies bis
Ontwikkeling van richtsnoeren

1. De Commissie stelt, na raadpleging van 
het Agentschap, een jaarlijkse 
prioriteitenlijst vast van zaken die van 
primair belang zijn voor de ontwikkeling 
van de interne gasmarkt.
2. Met betrekking tot de prioriteitenlijst 
verplicht de Commissie het Agentschap 
ertoe om binnen niet meer dan zes 
maanden voorlopige richtsnoeren op te 
stellen over de vaststelling van 
fundamentele, heldere en objectieve 
beginselen voor de harmonisatie van 
voorschriften zoals uiteengezet in artikel 2 
quater.
3. Bij het ontwerpen van deze 
richtsnoeren pleegt het Agentschap 
uitvoerig en op open en transparante 
wijze overleg en houdt het ENTSOG en 
andere belanghebbenden op de hoogte.
4. Het Agentschap legt de laatste hand 
aan het ontwerp van de richtsnoeren op 
basis van de resultaten van het overleg.
Het Agentschap maakt het ingewonnen 
advies openbaar, tenzij het vertrouwelijk 
is, en geeft tevens uitleg over de wijze 
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waarop dit is verwerkt in het uiteindelijke 
voorstel voor de richtsnoeren of waarom 
het is afgewezen.
5. De Commissie draagt het 
ontwerpvoorstel voor de richtsnoeren over 
aan het comité als bedoeld in artikel 13, 
lid 1 voor de uiteindelijke goedkeuring in 
overeenstemming met de procedure als 
bedoeld in artikel 13, lid 2.
6. De Commissie kan, op eigen initiatief 
of op verzoek van het Agentschap, 
dezelfde procedure opstarten voor een 
herziening van de bestaande richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Bij het vaststellen van de prioriteiten voor marktontwikkelingen is het van essentieel belang 
dat er door de Commissie, na raadpleging van het Agentschap, een prioriteitenlijst wordt 
opgesteld. Als vervolg op deze lijst moeten richtsnoeren worden ontworpen om 
grondbeginselen voor de betreffende zaken vast te stellen met het oog op de harmonisatie van 
de toe te passen voorschriften. Pas wanneer de prioriteitenlijst en de richtsnoeren op gedegen 
wijze zijn vastgesteld kunnen codes op de juiste wijze ontwikkeld worden.

Amendement 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 sexies ter
Ontwikkeling van codes

1. Na goedkeuring van de richtsnoeren in 
overeenstemming met artikel 2 quinquies 
bis geeft de Commissie ENTSOG 
opdracht om binnen zes maanden 
ontwerpcodes op te stellen, met volledige 
inachtneming van de beginselen die in de 
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richtsnoeren zijn vastgelegd.
2. Bij het ontwerpen van deze codes zal 
ENTSOG de technische deskundigheid 
van marktpartijen in beschouwing nemen 
en hen op de hoogte houden.
3. ENTSOG draagt het ontwerpvoorstel 
voor technische codes over aan het 
Agentschap.
4. Het Agentschap pleegt uitvoerig en op 
open en transparante wijze overleg over 
het ontwerpvoorstel voor de codes.
5. Op basis van dit overleg legt het 
Agentschap de laatste hand aan het 
ontwerpvoorstel. Het Agentschap maakt 
het ingewonnen advies openbaar en geeft 
tevens uitleg over de wijze waarop dit is 
verwerkt in het uiteindelijke voorstel voor 
de codes of waarom het is afgewezen.
6. Het Agentschap kan, op eigen initiatief 
of op verzoek van ENTSOG, dezelfde 
procedure opstarten voor een herziening 
van de bestaande codes.

Or. en

Motivering

Zie de motivering voor het voorstel voor artikel 2 sexies bis. Het is van essentieel belang dat 
de codes volledig in overeenstemming zijn met de voorschriften en beginselen die zijn 
vastgesteld in de richtsnoeren. Daarnaast is uitvoerig overleg met en nauwe betrokkenheid bij 
het proces van marktpartijen cruciaal voor het tot stand brengen van doeltreffende codes. Bij 
de herziening van reeds bestaande codes als gevolg van technologische veranderingen of 
verbeterde processen moet dezelfde procedure gevolgd worden.
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