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Amendement 164
Giles Chichester

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 septies schrappen
Raadplegingen

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip 
van relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.
2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
onderwerpen verband houden, worden 
openbaar gemaakt.
3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas aan welke opmerkingen in het kader 
van de raadpleging zijn ontvangen en hoe 
met deze opmerkingen rekening is 
gehouden. Wanneer met opmerkingen 
geen rekening is gehouden, wordt dit 
gemotiveerd.
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Or. en

Motivering

De openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door de ERGEG. Dit 
is dan ook een taak voor het agentschap aangezien het al beschikt over duidelijke regels en 
over ervaring bij het houden van openbare raadplegingen. Het agentschap behartigt 
bovendien de belangen van alle marktdeelnemers, met de tsb’s als potentiële 
belanghebbenden. Zie tevens de desbetreffende amendementen van artikel 5 bis, preambule 8 
van de ACER-verordening en artikel 2 letter c, 1 van de gasverordening.

Amendement 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 septies schrappen
Raadplegingen

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip 
van relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.
2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
onderwerpen verband houden, worden 
openbaar gemaakt.
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3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas aan welke opmerkingen in het kader 
van de raadpleging zijn ontvangen en hoe 
met deze opmerkingen rekening is 
gehouden. Wanneer met opmerkingen 
geen rekening is gehouden, wordt dit 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

De openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door de ERGEG. Dit 
is dan ook een taak voor het agentschap aangezien het al beschikt over duidelijke regels en 
over ervaring bij het houden van openbare raadplegingen. Het agentschap behartigt 
bovendien de belangen van alle marktdeelnemers, met de tsb’s als potentiële 
belanghebbenden.

Amendement 166
Umberto Guidoni

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 septies schrappen
Raadplegingen

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
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distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip 
van relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.
2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
onderwerpen verband houden, worden 
openbaar gemaakt.
3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas aan welke opmerkingen in het kader 
van de raadpleging zijn ontvangen en hoe 
met deze opmerkingen rekening is 
gehouden. Wanneer met opmerkingen 
geen rekening is gehouden, wordt dit 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

De openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door de ERGEG. Dit 
is dan ook een taak voor het agentschap aangezien het al beschikt over duidelijke regels en 
over ervaring bij het houden van openbare raadplegingen. Het agentschap behartigt 
bovendien de belangen van alle marktdeelnemers, met de tsb’s als potentiële 
belanghebbenden.

Amendement 167
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 septies – lid 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het agentschap uitvoerig, in een 
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transmissiesysteembeheerders voor gas
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip van 
relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

vroeg stadium en op een open en 
transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip van 
relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

Or. en

Motivering

Zie de motivering voor de voorgestelde artikelen 2 sexies, 2 sexies, letter a) en 2 sexies, letter 
b). Dit amendement beoogt de tekst aan te passen aan de nieuwe procedure.

Amendement 168
Herbert Reul

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name met het oog 
op het opstellen van de aan het net
gerelateerde technische en marktcodes en 
zijn jaarlijkse werkprogramma als bedoeld 
in artikel 2 quater, leden 1 en 3. Bij de 
raadpleging worden leveranciers, afnemers, 
systeemgebruikers, 
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systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip van 
relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip van 
relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

Or. de

Motivering

Grotere nadruk op de rol van de marktdeelnemers.

Amendement 169
Lambert van Nistelrooij

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip 
van relevante (bedrijfs)takverenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze de 
representatieve organisaties van 
netwerkgebruikers, met name wanneer het
reglement van orde inzake raadpleging, 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt.

Or. en

Motivering

De doeltreffendheid van de raadpleging staat of valt met goede regels en procedures. Ook is 
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het belangrijk dat de notulen van de raadpleging een weergave zijn van de inbreng van alle 
deelnemers en van de interactie tussen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en de vertegenwoordigers van netwerkgebruikers. De 
deelnemers moeten de notulen dan ook uitdrukkelijk goedkeuren voordat het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas deze uit hoofde van artikel 2 septies, lid 
3 vaststelt.

Amendement 170
Jerzy Buzek

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas
uitvoerig, in een vroeg stadium en op een 
open en transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip van
relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

1. Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het agentschap uitvoerig, in een 
vroeg stadium en op een open en 
transparante wijze alle betrokken 
marktdeelnemers, met name wanneer het 
de technische en marktcodes en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt. Bij 
de raadpleging worden leveranciers, 
afnemers, systeemgebruikers, 
distributiesysteembeheerders, LNG-
systeembeheerders en 
opslagsysteembeheerders, met inbegrip van 
relevante (bedrijfstak)verenigingen, 
technische instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken.

Wanneer deze raadpleging bovendien 
kwesties betreft op het gebied van de 
verkoop en transmissie van en de handel 
in gas tussen 
transmissiesysteembeheerders besteedt het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
met name aandacht aan de inbreng van 
die marktdeelnemers, en hun relevante 
bedrijfstakverenigingen, die gewoonlijk 
dingen naar en gebruikmaken van 
grensoverschrijdende 
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transmissiecapaciteit.

Or. en

Motivering

Om de ontwikkeling van geïntegreerder markten te vergemakkelijken, is het belangrijk dat bij 
kwesties die relevant zijn voor grensoverschrijdende transmissiecapaciteit direct naar de 
mening wordt gevraagd van de marktdeelnemers die gewoonlijk naar deze capaciteit dingen 
en ervan gebruikmaken, daar veranderingen voor hen waarschijnlijk gevolgen zullen hebben.

Amendement 171
Lambert van Nistelrooij

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 genoemde raadplegingen 
zijn erop gericht bij het 
besluitvormingsproces de belangen van 
alle betrokken partijen te behartigen.

Or. en

Motivering

Door hun monopoliepositie zijn transmissiesysteembeheerders niet gewend te onderhandelen 
met hun klanten, de netwerkgebruikers. Om te voorkomen dat de 
transmissiesysteembeheerders de netwerkgebruikers niet raadplegen, maar informeren, moet 
met het oog op hun doeltreffendheid het doel van de raadplegingen worden vastgesteld.

Amendement 172
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 septies – lid 3
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas aan welke opmerkingen in het kader 
van de raadpleging zijn ontvangen en hoe 
met deze opmerkingen rekening is 
gehouden. Wanneer met opmerkingen geen 
rekening is gehouden, wordt dit 
gemotiveerd.

3. Alvorens de richtsnoeren en codes vast 
te stellen, geeft het agentschap aan welke 
opmerkingen in het kader van de 
raadpleging zijn ontvangen en hoe met 
deze opmerkingen rekening is gehouden. 
Wanneer met opmerkingen geen rekening 
is gehouden, wordt dit gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Zie de motivering voor de voorgestelde artikelen 2 sexies, 2 sexies a) en 2 sexies b). Dit 
amendement beoogt de tekst aan te passen aan de nieuwe procedure.

Amendement 173
Herbert Reul

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als bedoeld 
in artikel 2 quater, leden 1 en 3, vast te 
stellen, geeft het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas aan 
welke opmerkingen in het kader van de 
raadpleging zijn ontvangen en hoe met 
deze opmerkingen rekening is gehouden. 
Wanneer met opmerkingen geen rekening 
is gehouden, wordt dit gemotiveerd.

3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de aan het net gerelateerde technische 
en marktcodes als bedoeld in artikel 2 
quater, leden 1 en 3, vast te stellen, geeft 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas aan 
welke opmerkingen in het kader van de 
raadpleging zijn ontvangen en hoe met 
deze opmerkingen rekening is gehouden. 
Wanneer met opmerkingen geen rekening 
is gehouden, wordt dit gemotiveerd.

Or. de
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Motivering

Ook hier dienen de bevoegdheden van het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders te worden beperkt tot aspecten die op het net betrekking 
hebben.

Amendement 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
verband houden, worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven.

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
verband houden, worden gedragen door de 
algemene begroting van de Europese 
Unie.

Or. de

Motivering

Met de nieuw ingevoegde artikelen 2 bis tot en met 2 nonies wordt een nieuwe structuur 
gecreëerd, die financiering behoeft. Aangezien het nieuwe netwerk aan het EU-niveau wordt 
gekoppeld, moet dit ook uit de EU-begroting worden gefinancierd. Bij financiering via de 
tarieven zou geen kostenbeheer en uiteindelijk ook geen evaluatie van de nieuwe structuur 
mogelijk zijn.

Amendement 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
verband houden, worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven.

De kosten die met de in de artikelen 2 bis 
tot en met 2 nonies genoemde 
werkzaamheden van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
verband houden, worden gedragen door de 
transmissiesysteembeheerders en worden 
in aanmerking genomen bij de berekening 
van de tarieven. De regelgevende 
instanties gaan slechts akkoord met deze 
kosten als zij redelijk en evenredig zijn.

Or. en

Motivering

De Europese consumenten mogen niet opdraaien voor de inefficiëntie van deze organisatie.

Amendement 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 nonies schrappen
Regionale samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij 
te dragen tot de uitvoering van de in 
artikel 2 quater, lid 1, genoemde taken. 
Zij publiceren met name om de twee jaar 
een regionaal investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.
Het regionale investeringsplan mag niet 
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indruisen tegen het in artikel 2 quater, lid 
1, onder c), bedoelde tienjarige 
investeringsplan.
2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van 
het net te verzekeren, en bevorderen 
tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de allocatie van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete veilingen en de integratie van 
balanceringsmechanismen.
3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
het Agentschap raadplegen.

Or. en

Motivering

Het bestaan van Europese regels weerhoudt de transmissiesysteembeheerders er niet van 
verder te gaan dan de minimumeisen en evenmin om nauw samen te werken met hun buren. 
De definitie van regionale gebieden leidt onvermijdelijk tot de consolidatie van regionale 
markten en tot nieuwe intra-Europese “grenzen”. Dit is onverstandig. Binnen een stelsel 
moeten betrouwbaarheid en grensoverschrijdende stromen feitelijk globaal worden 
aangepakt, zoals de UCTE in haar recente (2 januari 2008) System Adequacy Forecast 2008 -
2020 heeft erkend.
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Amendement 177
Miloslav Ransdorf

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal netwerkontwikkelingsplan en 
mogen investeringsbeslissingen nemen op 
basis van het regionale 
netwerkontwikkelingsplan.

Het regionale investeringsplan mag niet 
indruisen tegen het in artikel 2 quater, lid 
1, onder c), bedoelde tienjarige 
investeringsplan.

Het regionale netwerkontwikkelingsplan
mag niet indruisen tegen het in artikel 2 
quater, lid 1, onder c), bedoelde tienjarige 
netwerkontwikkelingsplan.

Or. en

Motivering

Met de verwijzing naar een netwerkontwikkelingsplan wordt het verwachte proces beter 
weergegeven.

Amendement 178
Erika Mann

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
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brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.

brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal netwerkontwikkelingsplan.

Het regionale investeringsplan mag niet 
indruisen tegen het in artikel 2 quater, lid 
1, onder c), bedoelde tienjarige 
investeringsplan.

Het regionale netwerkontwikkelingsplan
mag niet indruisen tegen het in artikel 2 
quater, lid 1, onder c), bedoelde 
netwerkontwikkelingsplan over 10 jaar.

Or. de

Motivering

De netwerkbeheerders zijn gebonden aan de voorschriften van de nationale regelgevende 
instanties. Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders kan daarom geen 
besluiten nemen die bindend zijn voor afzonderlijke leden. In de verordening dient dezelfde 
terminologie te worden gebruikt als in de gasrichtlijn. Daarin wordt niet van een 
investeringsplan, maar van een netwerkontwikkelingsplan gesproken.

Amendement 179
Herbert Reul

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal netwerkontwikkelingsplan en 
mogen investeringsbeslissingen nemen op 
basis van het regionale 
netwerkontwikkelingsplan.

Het regionale investeringsplan mag niet Het regionale netwerkontwikkelingsplan
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indruisen tegen het in artikel 2 quater, lid 
1, onder c), bedoelde tienjarige 
investeringsplan.

mag niet indruisen tegen het in artikel 2 
quater, lid 1, onder c), bedoelde 
netwerkontwikkelingsplan over 10 jaar.

Or. de

Motivering

Ook hier dienen de bevoegdheden van het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders te worden beperkt tot aspecten die op het net betrekking 
hebben.

Amendement 180
Giles Chichester

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. Zij 
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
brengen transmissiesysteembeheerders 
regionale samenwerking tot stand om bij te 
dragen tot de uitvoering van de in artikel 2 
quater, lid 1, genoemde taken. De 
transmissiesysteembeheerders voor gas
publiceren met name om de twee jaar een 
regionaal investeringsplan en mogen 
investeringsbeslissingen nemen op basis 
van het regionale investeringsplan.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt wie verantwoordelijk is voor de publicatie van het 
investeringsplan.
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Amendement 181
Giles Chichester

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van hun regionale 
samenwerking streven 
transmissiesysteembeheerders en 
beheerders van hubs en opslaginstallaties 
naar de totstandbrenging van 
marktgerichte en geharmoniseerde 
regionale balanceringsregels.

Or. en

Motivering

Bij regionale samenwerking moet niet alleen worden gedacht aan 
transmissiesysteembeheerders, maar ook aan LNG-systeembeheerders en beheerders van 
hubs en opslaginstallaties. De beheerders van hubs spelen een grote rol bij de 
totstandbrenging van een regionale balanceringsmarkt. Als de regionale samenwerking zich 
beperkt tot de transmissiesysteembeheerders bestaat dan ook het gevaar dat er onvoldoende 
rekening wordt gehouden met die onderdelen van de aardgasketen.

Amendement 182
Danutė Budreikaitė

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het regionale investeringsplan moet 
voorzien in de aansluiting van de locaties 
van de "energie-eilanden" op de 
projecten voor EU-gastransportnetten.

Or. lt
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Motivering

Eén van de doelstellingen bij de totstandbrenging van regionale samenwerking is de 
aansluiting van de "energie-eilanden" van de EU.

Amendement 183
Giles Chichester

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van 
het net te verzekeren, en bevorderen 
tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de allocatie van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete veilingen en de integratie van 
balanceringsmechanismen.

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om het beheer van de capaciteit
te verzekeren, de allocatie van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
transparante en niet-discriminerende 
mechanismen, de integratie van 
balanceringsmechanismen in het transport 
van gas via netwerken van verschillende 
transmissiesysteembeheerders binnen een 
regio en bevorderen tevens de 
ontwikkeling van energiebeurzen. Deze 
functie kan worden vervuld door een 
entiteit of instantie die speciaal in het 
leven is geroepen om een of meer taken 
van de transmissiesysteembeheerder uit te 
voeren, die aan de eisen van deze 
verordening moet voldoen.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt en zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor regionale 
samenwerking bij de transmissiesysteembeheerders ligt of bij een entiteit of instantie die 
speciaal in het leven is geroepen om een of meer taken van de transmissiesysteembeheerder 
uit te voeren. De transmissiesysteembeheerders in een regio zijn verantwoordelijk voor een 
optimaal beheer van de capaciteit, de allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de 
integratie van balanceringsmechanismen als een expediteur gas wil transporteren via 
verschillende netwerken.
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Amendement 184
Teresa Riera Madurell

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
net te verzekeren, en bevorderen tevens de 
ontwikkeling van energiebeurzen, de 
allocatie van grensoverschrijdende 
capaciteit via impliciete veilingen en de 
integratie van balanceringsmechanismen.

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen, in aanvulling op de oprichting 
van regionale onafhankelijke 
systeembeheerders, om een optimaal 
beheer van het net te verzekeren, en 
bevorderen tevens de ontwikkeling van 
energiebeurzen, de allocatie van 
grensoverschrijdende capaciteit via 
impliciete veilingen en de integratie van 
balanceringsmechanismen.

Alle interconnectoren en verwante 
infrastructuur worden, los van hun 
ontvlechtingsregels, geëxploiteerd door 
een regionale onafhankelijke 
systeembeheerder. Deze regionale 
onafhankelijke systeembeheerders 
exploiteren een of meer interconnectoren 
van een en dezelfde grens of van 
verschillende grenzen, waarbij de omvang 
van het door hen geëxploiteerde netwerk 
niet onderhavig is aan beperkingen.

Or. en

Motivering

Regionale onafhankelijke systeembeheerders voorzien in een niet-discriminerende exploitatie 
van de gevoeligste infrastructuur voor de ontwikkeling van de interne markt en zijn een 
uitstekend instrument om de handel over grote afstand te vereenvoudigen.
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Amendement 185
Nikolaos Vakalis

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
net te verzekeren, en bevorderen tevens de 
ontwikkeling van energiebeurzen, de 
allocatie van grensoverschrijdende 
capaciteit via impliciete veilingen en de 
integratie van balanceringsmechanismen.

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
net te verzekeren, en bevorderen tevens de 
ontwikkeling van energiebeurzen, de 
allocatie van grensoverschrijdende 
capaciteit via impliciete of expliciete 
veilingen waarover de betrokken 
transmissiesysteembeheerders 
gezamenlijk een besluit nemen en de 
integratie van balanceringsmechanismen.

Or. en

Motivering

Een impliciete veiling is weliswaar een economisch efficiënt middel voor de allocatie van 
grensoverschrijdende capaciteit, maar zij is niet altijd geschikt aangezien een dergelijke 
veiling noch is toegespitst op opkomende regionale energiemarkten die een 
liberaliseringsproces doormaken, noch op lange termijn (maand of jaar) een afdoend niveau 
van grensoverschrijdende gastransmissie waarborgt.

Amendement 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
net te verzekeren, en bevorderen tevens de 

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
net te verzekeren, en bevorderen tevens de 
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ontwikkeling van energiebeurzen, de 
allocatie van grensoverschrijdende 
capaciteit via impliciete veilingen en de 
integratie van balanceringsmechanismen.

ontwikkeling van energiebeurzen, de 
allocatie van grensoverschrijdende 
capaciteit via veilingen en de integratie van 
balanceringsmechanismen.

Or. ro

Motivering

Iedere uitleg die de concurrentie verstoort, moet worden vermeden.

Amendement 187
Jerzy Buzek

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De transmissiesysteembeheerders 
maximaliseren de grensoverschrijdende 
capaciteit die zij de markt bieden en 
zorgen voor de harmonisatie van de regels 
voor de allocatie en afschakeling van 
capaciteit aan weerszijden van een grens, 
waarbij zij ervoor waken te discrimineren 
tussen netwerkgebruikers.

Or. en

Motivering

De transmissiesysteembeheerders moeten er uitdrukkelijker toe worden verplicht de 
beschikbare grensoverschrijdende capaciteit te maximaliseren, waarbij zij niet mogen 
discrimineren tussen leveranciers.
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Amendement 188
Gunnar Hökmark

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

schrappen

Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
het Agentschap raadplegen.

Or. en

Motivering

Regionale markten moeten een eerste stap zijn op weg naar een volledig geïntegreerde 
Europese markt en moeten niet worden afgebakend door de Europese Commissie.

Amendement 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-

schrappen
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essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
het Agentschap raadplegen.

Or. de

Motivering

De organisatie van de regionale samenwerking geschiedt binnen het netwerk. Hoe de 
samenwerking tot stand komt en welk niveau van de organisatie daarvoor moet zorgen, moet 
in de statuten van het netwerk worden vastgelegd. Een speciaal besluit van de Commissie is 
nodig noch nuttig.

Amendement 190
Herbert Reul

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 14, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 14, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
het Agentschap raadplegen.

Te dien einde raadpleegt de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders, ENTSOG
en het Agentschap.

Or. de
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Motivering

ENTSO/ENTSOG wordt in het algemeen bij het ontwikkelen van richtlijnen betrokken, 
aangezien ENTSO/ENTSOG praktische bedrijfseconomische ervaringen kan inbrengen die 
verband houden met de aanleg, de exploitatie en het gebruik van de netten.

Amendement 191
Dragoş Florin David

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 14, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Hierbij houdt zij rekening 
met het bestaan van "energie-eilanden" 
in de Unie en met de situatie van de 
moeilijk toegankelijke regio's, waarin 
aansluitingen op het gastransportnet tot 
stand moeten worden gebracht. Deze 
maatregel, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beoogt te wijzigen 
door haar aan te vullen, wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
het Agentschap raadplegen.

Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
het Agentschap raadplegen.

Or. ro

Motivering

Bij de afbakening van geografische gebieden moet de Commissie rekening houden met de 
huidige situatie van de transportnetwerken, met de reële interconnectiemogelijkheden en met 
de echte mogelijkheden om de interconnectie van deze gebieden te bevorderen.
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Amendement 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 14, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

(3) Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend, doch slechts na raadpleging 
van de tot dit gebied behorende lidstaten. 
Deze maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. ro

Motivering

De lidstaten weten zelf het beste wat qua samenwerking hun eigen capaciteiten en 
mogelijkheden zijn, waardoor rekening kan worden gehouden met de bestaande situatie, de 
productiecapaciteit en de behoefte aan gasvoorziening in de buurlanden.

Amendement 193
Giles Chichester

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 3, lid 1, alinea 1 wordt 
vervangen door:
1. De door de 
transmissiesysteembeheerders en de 
LNG-systeembeheerders toegepaste 
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tarieven, of de voor de berekening 
daarvan gebruikte methoden die zijn 
goedgekeurd door de regelgevende 
instanties overeenkomstig artikel 25, lid
2, van Richtlijn 2003/55/EG, alsmede de 
tarieven die worden gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 18, lid 1, van die 
richtlijn, zijn transparant, houden 
rekening met de noodzaak van 
systeemintegriteit en verbetering ervan 
en zijn een afspiegeling van de 
werkelijke kosten, voorzover deze 
overeenkomen met die van een 
efficiënte, structureel vergelijkbare 
netbeheerder en transparant zijn, 
waarbij tevens wordt gelet op de nodige 
winst op de investeringen [...]. De 
tarieven of de voor de berekening 
daarvan gebruikte methoden zijn niet-
discriminerend.

Or. en

(Wijzigt artikel 3, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1775/2005)

Motivering

De bestaande bepalingen van artikel 3 inzake de benchmarking van tarieven ingeval van 
daadwerkelijke concurrentie tussen pijpleidingen hebben bij een groot aantal 
transmissiesystemen in heel Europa geleid tot niet op kosten gebaseerde tarieven. De 
negatieve gevolgen hiervan voor gasgebruikers in de vorm van hogere netwerkkosten of 
energieprijzen zijn weliswaar moeilijk te bepalen, maar kunnen als aanzienlijk worden 
beschouwd.

Amendement 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 3, lid 1, alinea 1 wordt 



PE404.708v01-00 28/92 AM\717804NL.doc

NL

vervangen door:
"1. De door de 
transmissiesysteembeheerders, de LNG-
systeembeheerders of de beheerders van 
opslagsystemen toegepaste tarieven, of de 
voor de berekening daarvan gebruikte 
methoden die zijn goedgekeurd door de 
regelgevende instanties overeenkomstig 
artikel 25, lid 2, van Richtlijn 
2003/55/EG, alsmede de tarieven die 
worden gepubliceerd overeenkomstig 
artikel 18, lid 1, van die richtlijn, zijn 
transparant, houden rekening met de 
noodzaak van systeemintegriteit en 
verbetering ervan en zijn een 
afspiegeling van de werkelijke kosten, 
voorzover deze overeenkomen met die 
van een efficiënte, structureel 
vergelijkbare netbeheerder en 
transparant zijn, waarbij tevens wordt 
gelet op de nodige winst op de 
investeringen [...]. De tarieven of de voor 
de berekening daarvan gebruikte 
methoden zijn geharmoniseerd en niet-
discriminerend."

Or. en

(Hiermee worden aan het begin en aan het einde enkele woorden toegevoegd aan / worden 
enkele andere geschrapt tegen het einde van artikel 3, lid 1, alinea 1 van Verordening (EG) 

nr. 1775/2005)

Motivering

De bestaande bepalingen inzake de benchmarking van tarieven ingeval van daadwerkelijke 
concurrentie tussen pijpleidingen hebben bij een groot aantal transmissiesystemen in heel 
Europa geleid tot niet op kosten gebaseerde tarieven. De negatieve gevolgen hiervan voor 
gasgebruikers in de vorm van hogere netwerkkosten of energieprijzen zijn weliswaar moeilijk 
te bepalen, maar kunnen als aanzienlijk worden beschouwd. Het is dan ook raadzaam de op 
kosten gebaseerde aanpak te definiëren als de enige voor transmissie-, opslag- en LNG-
diensten te hanteren tariefmethodologie.
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Amendement 195
Giles Chichester

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 3, lid 1, alinea 3 wordt 
vervangen door:
De tarieven, of de methoden voor de 
berekening daarvan, zijn bevorderlijk 
voor de efficiënte handel in gas en voor 
de concurrentie en zijn tegelijk gericht 
op het vermijden van kruissubsidiëring 
tussen de netgebruikers en op het bieden 
van stimulansen voor investeringen en 
het handhaven of creëren van 
interoperabele transmissienetten. Dit 
kan speciale regelgeving voor nieuwe 
investeringen omvatten.

Or. en

(Aanvulling op artikel 3, lid 1, alinea 3 van Verordening (EG) nr. 1775/2005.)

Motivering

De bestaande bepalingen van artikel 3 inzake de benchmarking van tarieven ingeval van 
daadwerkelijke concurrentie tussen pijpleidingen hebben bij een groot aantal 
transmissiesystemen in heel Europa geleid tot niet op kosten gebaseerde tarieven. De 
negatieve gevolgen hiervan voor gasgebruikers in de vorm van hogere netwerkkosten of 
energieprijzen zijn weliswaar moeilijk te bepalen, maar kunnen als aanzienlijk worden 
beschouwd.

Amendement 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(3 ter) Artikel 3, lid 1, alinea 3 wordt 
vervangen door:
"De tarieven, of de methoden voor de 
berekening daarvan, zijn bevorderlijk 
voor de efficiënte handel in gas en voor 
de concurrentie en zijn tegelijk gericht 
op het vermijden van kruissubsidiëring 
tussen de netgebruikers en op het bieden 
van stimulansen voor investeringen en 
het handhaven of creëren van 
interoperabele transmissienetten. Dit 
kan speciale regelgeving voor nieuwe 
investeringen omvatten."

Or. en

(Hiermee worden enkele woorden toegevoegd aan het einde van artikel 3, lid 1, alinea 3 van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005)

Motivering

Speciale regelgeving voor nieuwe investeringen is wellicht een optie.

Amendement 197
Hannes Swoboda

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Tarieven voor netgebruikers worden voor 
elk entry- en exitpunt apart en los van 
elkaar vastgesteld. Nettarieven worden 
niet berekend op basis van contractuele 
paden."

"De lidstaten kunnen besluiten dat 
tarieven voor netgebruikers voor elk entry-
en exitpunt apart en los van elkaar worden
vastgesteld en dat nettarieven niet worden
berekend op basis van contractuele paden."

Or. en
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Motivering

Het is aan de lidstaten om te besluiten entry- exittarieven vast te stellen. Naast het positieve 
effect dat gas binnen grotere locaties kan worden verhandeld, hebben entry-exittarieven in de 
meeste gevallen als negatief gevolg dat de werkelijke transportkosten niet goed worden 
weerspiegeld. Bij de vaststelling van entry-exittarieven moet bovendien rekening worden 
gehouden met het tariefsysteem voor het distributienetwerk, dat onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten valt.

Amendement 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 3, lid 1 wordt een 
alinea 4 bis toegevoegd:
"De tarieven of de voor de berekening 
daarvan gebruikte methoden zijn niet-
discriminerend en transparant."

Or. en

(Aan artikel 3, lid 1 wordt een vijfde alinea toegevoegd)

Motivering

Transparantie van de tarieven en de voor de berekening daarvan gebruikte methoden is een 
noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende interne markt.

Amendement 199
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 4 bis (nieuw)



PE404.708v01-00 32/92 AM\717804NL.doc

NL

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het onderstaande artikel 4 bis 
wordt toegevoegd:
"Artikel 4 bis
Technische samenwerking van de 
transmissiesysteembeheerders met derde 
landen
1. De nationale regelgevende instanties 
voorzien in een technische samenwerking 
van de transmissiesysteembeheerders met 
de transmissiesysteembeheerders in derde 
landen.
2. Ingeval van onverenigbaarheid met de 
regels en codes van het agentschap, 
vraagt de nationale regelgevende instantie 
het agentschap om uitleg."

Or. xm

Motivering

In de verordening wordt niet gepreciseerd hoe de samenwerking met de 
transmissiesysteembeheerders van derde landen op technisch niveau wordt gerealiseerd.

Amendement 200
David Martin

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 4 bis – lid 1 – letter a

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) dat ze op niet-discriminerende basis aan 
alle netgebruikers diensten aanbieden die 
aan de marktbehoefte voldoen. Met name 
wanneer een LNG- of 
opslagsysteembeheerder dezelfde dienst 
aan meerdere afnemers aanbiedt, geschiedt 
dit onder gelijkwaardige contractuele 

a) dat ze op niet-discriminerende basis aan 
alle netgebruikers diensten aanbieden die 
aan de marktbehoefte voldoen. Met name 
wanneer een LNG- of 
opslagsysteembeheerder dezelfde dienst 
tegelijkertijd aan meerdere afnemers 
aanbiedt, geschiedt dit onder 
gelijkwaardige contractuele voorwaarden, 
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voorwaarden, [...] [...]

Or. en

Motivering

Contractuele voorwaarden veranderen met de tijd en dus kan er slechts een vergelijking 
worden gemaakt tussen de contractuele voorwaarden voor dezelfde, op hetzelfde moment 
aangeboden diensten.

Amendement 201
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 4 bis – lid 5

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Contractuele grenzen met betrekking tot 
de vereiste minimumomvang van LNG-
installatiecapaciteit en opslagcapaciteit 
berusten op technische beperkingen en 
vormen voor kleinere opslaggebruikers 
geen belemmering om toegang te 
verkrijgen tot opslagdiensten."

5. Contractuele grenzen met betrekking tot 
de vereiste minimumomvang van LNG-
installatiecapaciteit en opslagcapaciteit 
berusten op technische beperkingen en 
vormen voor kleinere opslaggebruikers 
geen belemmering om toegang te 
verkrijgen tot opslagdiensten. De 
voorwaarden voor de 
solvabiliteitsgaranties worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad en ter 
goedkeuring overgelegd aan de 
Commissie en het agentschap. De 
Commissie en het agentschap maken hun 
standpunt binnen 30 dagen bekend."

Or. ro

Motivering

Met de beginselen van transparantie en non-discriminatie zijn gelijke voorwaarden voor alle 
beheerders gewaarborgd en worden de belangen van de consument behartigd.
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Amendement 202
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 4 bis – lid 5 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5a. De uit hoofde van artikel 22 van 
Richtlijn 2003/55/EG vrijgestelde 
beheerders van installaties moeten, voor 
de voor toegang door derden beschikbare 
capaciteit en de diensten die zij aan 
derden moeten verlenen:
(a) relevante informatie publiceren, en 
met name gegevens over het gebruik en de 
beschikbaarheid van diensten, binnen een 
tijdskader dat verenigbaar is met de 
redelijke commerciële behoeften van 
gebruikers van opslag- en LNG-
installaties.
(b) de toegepaste relevante voorwaarden 
publiceren, alsook de technische 
informatie die nodig is opdat LNG-
gebruikers effectieve toegang verkrijgen 
tot de LNG-installatie.
(c) ongebruikte LNG-installatiecapaciteit 
aanbieden, binnen een tijdskader dat 
verenigbaar is met de redelijke 
commerciële behoeften van gebruikers 
van opslag- en LNG-installaties.

Or. en

Motivering

Bij alle (dertien) bestaande LNG-installaties, behalve één, is de toegang voor derden 
gereguleerd. Het merendeel van de nieuwe projecten (nieuwe installaties of uitbreidingen) 
heeft echter verzocht om een ontheffing van de regels voor toegang van derden uit hoofde van 
artikel 22 van de gasrichtlijn nr. 2003/55/EG. Tot nu toe is geen enkel verzoek om ontheffing 
afgewezen. Om deze reden moeten er ook enkele minimumeisen gelden voor de vrijgestelde 
installaties voor wat betreft de diensten die zij aan derden moeten verlenen volgens de voor 
die ontheffing vastgestelde voorwaarden.
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Amendement 203
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 2 – letter a

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Artikel 5, lid 2, letter (a) wordt 
vervangen door:
"(a) passende economische signalen 
geven voor een efficiënt en maximaal 
gebruik van de technische capaciteit en 
investeringen in nieuwe infrastructuur 
vergemakkelijken en de 
grensoverschrijdende handel in gas 
bevorderen;"

Or. en

(Dit amendement omvat een toevoeging aan het bestaande artikel 5, lid 2, letter (a) van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.)

Motivering

De toegang tot transportcapaciteit en bijgevolg de toepassing van passende mechanismen 
voor capaciteitsallocatie en procedures voor congestiebeheer die voor een efficiënt gebruik 
van de bestaande infrastructuur zorgen, zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van 
een Europese interne markt voor gas. Artikel 5 moet worden gewijzigd doordat de 
grensoverschrijdende dimensie van mechanismen voor capaciteitsallocatie en procedures 
voor congestiebeheer eraan worden toegevoegd.

Amendement 204
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 3
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Transmissiesysteembeheerders 
implementeren en publiceren niet-
discriminerende en transparante procedures 
voor congestiebeheer die berusten op de 
volgende beginselen:

"3. Transmissiesysteembeheerders 
implementeren en publiceren niet-
discriminerende en transparante procedures 
voor congestiebeheer die de 
grensoverschrijdende handel in gas 
bevorderen en berusten op de volgende 
beginselen:

a) ingeval van contractuele congestie biedt 
de transmissiesysteembeheerder 
ongebruikte capaciteit ten minste op "day-
ahead"-basis en afschakelbaar op de 
primaire markt aan;

a) ter voorkoming van contractuele 
congestie biedt de 
transmissiesysteembeheerder ongebruikte 
capaciteit ten minste op "day-ahead"-basis 
op de primaire markt aan;"

b) netgebruikers die hun ongebruikte 
gecontracteerde capaciteit op de 
secundaire markt willen doorverkopen of 
-verhuren, hebben daartoe het recht. De 
lidstaten kunnen kennisgeving of 
informatieverstrekking aan de 
transmissiesysteembeheerder door de 
netgebruikers verlangen."

Or. en

Motivering

De toegang tot transportcapaciteit en bijgevolg de toepassing van passende mechanismen 
voor capaciteitsallocatie en procedures voor congestiebeheer die voor een efficiënt gebruik 
van de bestaande infrastructuur zorgen, zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van 
een Europese interne markt voor gas. Artikel 5 moet worden gewijzigd doordat de 
grensoverschrijdende dimensie van mechanismen voor capaciteitsallocatie en procedures 
voor congestiebeheer eraan worden toegevoegd.

Amendement 205
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 3 – letter a
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ingeval van contractuele congestie biedt 
de transmissiesysteembeheerder 
ongebruikte capaciteit ten minste op "day-
ahead"-basis en afschakelbaar op de 
primaire markt aan;

a) ingeval van contractuele congestie biedt 
de transmissiesysteembeheerder 
ongebruikte capaciteit ten minste op "day-
ahead"-basis en afschakelbaar op de 
primaire markt aan, waarbij de beginselen 
van non-discriminatie en vrije 
concurrentie worden gerespecteerd;

Or. ro

Motivering

Met de beginselen van transparantie en non-discriminatie zijn gelijke voorwaarden voor alle 
beheerders gewaarborgd en worden de belangen van de consument behartigd.

Amendement 206
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 3 – letter a

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ingeval van contractuele congestie biedt 
de transmissiesysteembeheerder 
ongebruikte capaciteit ten minste op "day-
ahead"-basis en afschakelbaar op de 
primaire markt aan;

a) ingeval van contractuele congestie biedt 
de transmissiesysteembeheerder 
ongebruikte capaciteit ten minste op "day-
ahead"-basis en afschakelbaar op de 
primaire markt aan, voorzover dit geen 
belemmering vormt voor de uitvoering 
van langetermijnleveringscontracten;

Or. fr

Motivering

Bij de opstelling van de voorschriften voor congestiebeheer moet rekening worden gehouden 
met de verplichtingen van de transporteurs aan de eindgebruiker en de leveringszekerheid 
(bestaan van langetermijnleveringscontracten.)
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Amendement 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aan artikel 5 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"3 bis. Wanneer capaciteit die krachtens 
bestaande transportcontracten 
gecontracteerd is, ongebruikt blijft en zich 
contractuele congestie voordoet, passen de 
transmissiesysteembeheerders lid 3 toe 
tenzij daardoor inbreuk zou worden 
gemaakt op de eisen van de bestaande 
transportcontracten. Indien daardoor 
inbreuk zou worden gemaakt op 
bestaande transportcontracten, richten de 
transmissiesysteembeheerders een verzoek 
tot de netgebruiker om, in overleg met de 
bevoegde instanties, overeenkomstig lid 3, 
ongebruikte capaciteit op de secundaire 
markt te gebruiken."

Or. en

Motivering

Hiermee wordt een uit Verordening (EG) nr. 1775/2005 geschrapte bepaling in ere hersteld.

Amendement 208
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 6

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. Transmissiesysteembeheerders "6. Transmissiesysteembeheerders 
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beoordelen periodiek de marktbehoefte aan 
nieuwe investeringen. Bij de planning van 
nieuwe investeringen beoordelen zij de 
marktbehoefte."

beoordelen periodiek de marktbehoefte aan 
nieuwe investeringen. Bij de planning van 
nieuwe investeringen beoordelen zij de 
marktbehoefte en houden zij rekening met 
de criteria voor de zekerheid van de 
voorziening."

Or. en

Motivering

Bij de planning van nieuwe investeringen moet de marktvraag niet het enige criterium zijn. 
De zekerheid van de voorziening is een essentieel punt en kan niet worden gewaarborgd als 
de infrastructuur er louter op is gericht aan de vraag te voldoen en er bijvoorbeeld geen 
rekening wordt gehouden met een fout in een transmissie-infrastructuur.

Amendement 209
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgende lid 6 bis wordt 
toegevoegd:
„(6 bis) In het geval van langdurige 
fysieke congestie lossen 
transmissiesysteembeheerders congestie 
op door de bestaande capaciteit op basis 
van de marktbehoefte uit te breiden met 
nieuwe capaciteit. Om de marktbehoefte 
te kunnen vaststellen, zijn 
transmissiesysteembeheerders verplicht 
een open season-procedure te volgen.“

Or. de

Motivering

Het nieuwe lid 7 in artikel 5 bepaalt dat de plicht van de transmissiesysteembeheerders tot 
congestiebeheer ook inhoudt dat zij langdurige congestie moeten opheffen door te investeren 
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in nieuwe infrastructuur op basis van de marktbehoefte zoals vastgesteld in open 
seasonprocedures (bedoeld om transparante en niet-discriminerende capaciteitsallocatie en 
toegang voor derden mogelijk te maken). Transmissiesysteembeheerders worden daardoor 
verplicht een open season-procedure te volgen.

Amendement 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgende lid 6 bis wordt 
toegevoegd:
"6 bis. Ingeval van fysieke 
langetermijncongestie gaan de 
transmissiesysteembeheerders over tot 
langetermijncongestiebeheer doordat de 
congestie wordt verholpen door conform 
de marktvraag nieuwe capaciteit te 
creëren. Ter beoordeling van de 
marktvraag voeren de 
transmissiesysteembeheerders
seizoensgebonden open procedures uit."

Or. en

Motivering

Dit amendement specificeert dat het langetermijncongestiebeheer van de 
transmissiesysteembeheerders ook de verantwoordelijkheid behelst om langetermijncongestie 
op te lossen door - conform de volgens seizoensgebonden open procedures vastgestelde 
marktvraag - te investeren in nieuwe infrastructuur. De transmissiesysteembeheerders zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze seizoensgebonden open procedures.
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Amendement 211
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgende lid 6 bis wordt 
toegevoegd:
"6 bis. Ter voorkoming van fysieke 
langetermijncongestie gaan de 
transmissiesysteembeheerders over tot 
langetermijncongestiebeheer doordat de 
congestie wordt verholpen door conform 
de marktvraag nieuwe capaciteit te 
creëren."

Or. en

(Met dit amendement wordt een nieuwe alinea toegevoegd aan het bestaande artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.)

Motivering

Het nieuwe lid 6 bis van artikel 5 specificeert dat het langetermijncongestiebeheer van de 
transmissiesysteembeheerders ook de verantwoordelijkheid behelst om langetermijncongestie 
op te lossen door - conform de volgens seizoensgebonden open procedures vastgestelde 
marktvraag - te investeren in nieuwe infrastructuur. De transmissiesysteembeheerders zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze seizoensgebonden open procedures.

Amendement 212
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter d ter (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 – lid 6 ter (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) Het volgende lid 6 ter wordt 
toegevoegd:
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"6 ter. De nationale regelgevende 
instanties houden toezicht op het 
congestiebeheer binnen de nationale 
gassystemen en interconnectoren. 
De transmissiesysteembeheerders leggen 
hun congestiebeheersprocedures inclusief 
capaciteitsallocatie ter goedkeuring voor 
aan de nationale regelgevende instanties. 
De nationale regelgevende instanties 
kunnen amendementen op deze regels 
verlangen alvorens ze goed te keuren."

Or. en

(Met dit amendement wordt een nieuwe alinea toegevoegd aan het bestaande artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.)

Motivering

Met het oog op een efficiënte tenuitvoerlegging moet Verordening (EG) nr. 1775/2005 een 
duidelijke bepaling omvatten inzake de formele goedkeuring van congestiebeheersprocedures 
door de regelgevende instanties.

Amendement 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – letter 8
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 bis – lid 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Marktdeelnemers krijgen de beschikking 
over de maximale opslag- en LNG-
installatiecapaciteit, met inachtneming van 
systeemintegriteit en exploitatie.

1. Marktdeelnemers krijgen de beschikking 
over de maximale opslag- en LNG-
installatiecapaciteit, met inachtneming van 
systeemintegriteit en exploitatie op basis 
van vooraf gereguleerde toegang tot alle 
gasopslag in de EU, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
geologische kenmerken van de 
opslaglocaties en de vele functies van 
opslag als zekerheid van de voorziening 
en ondersteuning van de markt.
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Or. en

Motivering

Een gereguleerde toegang tot alle opslag is van essentieel belang voor het waarborgen van 
de solidariteit tussen de lidstaten op het gebied van gas en voor een goede werking van de 
markt; met het oog op een transparant en veilig gebruik van de opslagcapaciteit in de EU 
stellen de EU-regelgevers vooraf gedetailleerde regels op voor de toegang tot deze opslag, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden met het complexe karakter van het onderwerp - de 
geologische kenmerken van de verschillende opslaglocaties en de wisselwerking tussen 
zekerheid van de voorziening en ondersteuning van de markt.

Amendement 214
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 5 bis – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen wordt rekening 
gehouden met de integriteit van het 
betrokken systeem en met de 
leveringszekerheid.

Or. fr

Motivering

Volgens het principe dat is vastgelegd in de richtsnoeren voor de beginselen inzake het 
congestiebeheer voor de transportnetwerken moet er bij de opstelling van de regels voor het 
congestiebeheer rekening worden gehouden met de verplichtingen van de transporteurs ten 
aanzien van de eindgebruiker en de fysieke kenmerken van de infrastructuur.

Amendement 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het volgende lid 4 bis wordt 
toegevoegd:
4 bis. Wanneer een 
transmissiesysteembeheerder van oordeel 
is dat hij om redenen van 
vertrouwelijkheid niet gerechtigd is alle 
vereiste gegevens te publiceren, vraagt hij 
de bevoegde instanties om toestemming 
om de publicatie met betrekking tot het 
punt of de punten in kwestie te beperken.
De bevoegde instanties verlenen of 
weigeren toestemming per geval, en 
houden daarbij in het bijzonder rekening 
met de noodzaak de legitieme 
commerciële vertrouwelijkheid in acht te 
nemen en het doel een concurrerende 
interne gasmarkt tot stand te brengen. 
Indien er toestemming wordt verleend, 
wordt de beschikbare capaciteit 
gepubliceerd zonder vermelding van de 
numerieke data die inbreuk zouden 
maken op de vertrouwelijkheid.
Er wordt geen toestemming als bedoeld in 
dit lid verleend indien drie of meer 
netgebruikers capaciteit hebben 
gecontracteerd op hetzelfde punt.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt een uit Verordening (EG) nr. 1775/2005 geschrapte bepaling in ere hersteld.

Amendement 216
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 5
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lid 5 wordt geschrapt; schrappen

Or. de

Motivering

De „minder dan drie-regel“ (zie amendement bij artikel 6 bis, lid 2) dient ook te gelden voor 
het netwerkgebied. Daarom moet ook artikel 6 een regeling dienaangaande bevatten. De door 
de Commissie voorgestelde schrapping van artikel 6, lid 5 moet dus ongedaan worden 
gemaakt.

Amendement 217
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 5

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lid 5 wordt geschrapt; schrappen

Or. en

Motivering

De "3-minregel" (zie artikel 6 bis, lid 2) moet ook voor het netwerkgebied gelden. De 
schrapping van artikel 6, lid 5 moet worden ingetrokken als deze negatieve gevolgen zou 
hebben: economisch gevoelige informatie die toegankelijk zou zijn voor andere 
marktdeelnemers. In regio's met minder dan 3 gebruikers kunnen de marktdeelnemers de aan-
en verkoopposities controleren en de prijzen manipuleren. De noodzaak van transparantie en 
die van vertrouwelijkheid moeten met elkaar in evenwicht zijn.
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Amendement 218
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 5

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lid 5 wordt geschrapt; schrappen

Or. de

Motivering

De tot nu toe geldende „minder dan drie-regel“moet worden gehandhaafd. Het recht van 
iedere gebruiker van transport- en opslagsystemen op een vertrouwelijke omgang met zijn 
gegevens (bijvoorbeeld over transporthoeveelheden) mag niet zodanig worden ingeperkt dat 
conclusies kunnen worden getrokken over zijn gedrag op de commerciële markt. De 
transmissiesysteembeheerder dient er zorg voor te dragen dat gegevens die zulke informatie 
bevatten hoogstens worden verstrekt aan de bevoegde regelgevende instantie.

Amendement 219
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 5

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Lid 5 wordt als volgt 
geherformuleerd:
Netgebruikers kunnen 
transmissiesysteembeheerders [...] om 
redenen van vertrouwelijkheid 
verzoeken gegevens zoals bedoeld in lid 1 
niet te publiceren indien door de 
publicatie daarvan industriële of 
commerciële geheimen van de 
netgebruikers zouden worden 
geschonden. In dit geval vraagt de 
transmissiesysteembeheerder de bevoegde 
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instantie om toestemming om de 
publicatie met betrekking tot de punten 
of het punt in kwestie te beperken,
De bevoegde instantie verleent of weigert 
toestemming per geval, en houdt daarbij 
in het bijzonder rekening met de 
noodzaak de legitieme commerciële 
vertrouwelijkheid in acht te nemen en 
met het algemeen belang dat met 
publicatie is gediend. Indien er 
toestemming wordt verleend, wordt de 
beschikbare capaciteit gepubliceerd 
zonder vermelding van de numerieke 
data die inbreuk zouden maken op de 
vertrouwelijkheid.
Er wordt geen toestemming als bedoeld 
in dit lid verleend indien drie of meer 
netgebruikers capaciteit hebben 
gecontracteerd op hetzelfde punt.

Or. de

Motivering

De tot nu toe geldende „minder dan drie-regel“moet worden gehandhaafd. Het recht van 
iedere gebruiker van transport- en opslagsystemen op een vertrouwelijke omgang met zijn 
gegevens (bijvoorbeeld over transporthoeveelheden) mag niet zodanig worden ingeperkt dat 
conclusies kunnen worden getrokken over zijn gedrag op de commerciële markt. De 
transmissiesysteembeheerder dient er zorg voor te dragen dat gegevens die zulke informatie 
bevatten hoogstens worden verstrekt aan de bevoegde regelgevende instantie.

Amendement 220
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 5

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Lid 5 wordt als volgt 
geherformuleerd:
Netgebruikers kunnen 
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transmissiesysteembeheerders om 
redenen van vertrouwelijkheid 
verzoeken gegevens zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 6 niet te publiceren indien 
door de publicatie daarvan industriële of 
commerciële geheimen van de 
netgebruikers zouden worden 
geschonden. In dit geval vraagt de 
transmissiesysteembeheerder de bevoegde 
instantie om toestemming om de 
publicatie met betrekking tot het punt of 
de punten in kwestie te beperken.
De bevoegde instantie verleent of weigert 
toestemming per geval, en houdt daarbij 
in het bijzonder rekening met de 
noodzaak de legitieme commerciële 
vertrouwelijkheid in acht te nemen en 
met het algemeen belang dat met 
publicatie is gediend. Indien er 
toestemming wordt verleend, wordt de 
beschikbare capaciteit gepubliceerd 
zonder vermelding van de numerieke 
data die inbreuk zouden maken op de 
vertrouwelijkheid.
Er wordt geen toestemming als bedoeld 
in dit lid verleend indien drie of meer 
netgebruikers capaciteit hebben 
gecontracteerd op hetzelfde punt.

Or. de

Motivering

Schrappen van de „minder dan drie-regel“ in artikel 5 zou negatieve gevolgen hebben, 
aangezien daardoor commercieel gevoelige informatie van netgebruikers voor andere 
marktdeelnemers/concurrenten toegankelijk zou zijn. In regio’s met minder dan drie 
gebruikers zouden marktpartijen gegevens over levering en verkoop van deze gebruikers 
kunnen opsporen en in zoverre prijzen kunnen manipuleren. Marktprijzen zouden kunnen 
worden gemanipuleerd door gas te verkopen op een tijdstip waarop de vraag naar gas bij 
marktpartijen het grootst is.
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Amendement 221
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 7

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en aanbod die berust op 
nominaties, prognoses en de gerealiseerde 
flows in en uit het systeem. Het niveau 
van de gepubliceerde informatie is een 
afspiegeling van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft.

“7. Netgebruikers kunnen 
transmissiesysteembeheerders verzoeken 
informatie vertrouwelijk te houden als zij 
menen dat die informatie de 
vertrouwelijkheid van de operaties en 
bedrijfsvoering schendt. In dat geval 
vraagt de transmissiesysteembeheerder 
aan de bevoegde overheid de toestemming 
om de publicatie te beperken met 
betrekking tot het betrokken punt of de 
betrokken punten.

Transmissiesysteembeheerders publiceren 
de getroffen maatregelen, de gemaakte 
kosten en de gegenereerde opbrengsten in 
verband met de balancering van het 
systeem.

De bevoegde autoriteiten verlenen of 
weigeren toestemming naargelang het 
geval. Als toestemming wordt verleend, 
wordt de beschikbare capaciteit 
gepubliceerd zonder vermelding van de 
numerieke informatie die de 
vertrouwelijkheid zou schenden. 

De betrokken marktdeelnemers 
verstrekken de in dit artikel bedoelde 
gegevens aan de 
transmissiesysteembeheerders."

De in dit lid bedoelde toestemming wordt 
niet verleend als drie of meer 
netgebruikers over gecontracteerde 
capaciteit op hetzelfde punt beschikken.”

Or. en

Amendement 222
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 7
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en aanbod die berust op 
nominaties, prognoses en de gerealiseerde 
flows in en uit het systeem. Het niveau van 
de gepubliceerde informatie is een 
afspiegeling van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft.

(7) Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf relevante
informatie over vraag en aanbod die berust 
op nominaties, prognoses en de 
gerealiseerde flows in en uit het systeem. 
Het niveau van de gepubliceerde 
informatie is een afspiegeling van de 
informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft, indien daardoor niet de 
legitieme commerciële vertrouwelijkheid 
wordt geschonden.

Transmissiesysteembeheerders publiceren 
de getroffen maatregelen, de gemaakte 
kosten en de gegenereerde opbrengsten in 
verband met de balancering van het 
systeem.

Transmissiesysteembeheerders publiceren 
ten behoeve van de bevoegde regelgevende 
instantie de getroffen maatregelen, de 
gemaakte kosten en de gegenereerde 
opbrengsten in verband met de balancering 
van het systeem.

De betrokken marktdeelnemers verstrekken 
de in dit artikel bedoelde gegevens aan de 
transmissiesysteembeheerders."

De betrokken marktdeelnemers verstrekken 
de in dit artikel bedoelde gegevens aan de 
transmissiesysteembeheerders."

Or. de

Motivering

De tot nu toe geldende „minder dan drie-regel“moet worden gehandhaafd. Het recht van 
iedere gebruiker van transport- en opslagsystemen op een vertrouwelijke omgang met zijn 
gegevens (bijvoorbeeld over transporthoeveelheden) mag niet zodanig worden ingeperkt dat 
conclusies kunnen worden getrokken over zijn gedrag op de commerciële markt. De 
transmissiesysteembeheerder dient er zorg voor te dragen dat gegevens die zulke informatie 
bevatten hoogstens worden verstrekt aan de bevoegde regelgevende instantie.

Amendement 223
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 7
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en aanbod die berust op 
nominaties, prognoses en de gerealiseerde 
flows in en uit het systeem. Het niveau van 
de gepubliceerde informatie is een 
afspiegeling van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft.

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en aanbod die berust op 
nominaties, prognoses en de gerealiseerde 
flows in en uit het systeem. Het niveau van 
de gepubliceerde informatie is een 
afspiegeling van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft.

Transmissiesysteembeheerders publiceren
de getroffen maatregelen, de gemaakte 
kosten en de gegenereerde opbrengsten in 
verband met de balancering van het 
systeem.

Transmissiesysteembeheerders houden de 
getroffen maatregelen, de gemaakte kosten 
en de gegenereerde opbrengsten in verband 
met de balancering van het systeem ter 
beschikking van de nationale 
regelgevende instantie.

De betrokken marktdeelnemers verstrekken 
de in dit artikel bedoelde gegevens aan de 
transmissiesysteembeheerders."

De betrokken marktdeelnemers verstrekken 
de in dit artikel bedoelde gegevens aan de 
transmissiesysteembeheerders."

Or. en

Motivering

Deze informatie is commercieel gevoelig en kan de transmissiesysteembeheerders een nadeel 
op de markt opleveren.

Amendement 224
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en aanbod die berust op 
nominaties, prognoses en de gerealiseerde 
flows in en uit het systeem. Het niveau van 
de gepubliceerde informatie is een 

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren achteraf informatie over vraag 
en aanbod die berust op de gerealiseerde 
flows in en uit het systeem. Het niveau van 
de gepubliceerde informatie is een 
afspiegeling van de informatie die de 
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afspiegeling van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft.

transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft.

Or. en

Motivering

Informatie achteraf is nuttig om de bewegingen op de markt en de evolutie van de prijzen te 
begrijpen en moet worden gepubliceerd. TSB’s dienen echter niet vooraf informatie te 
publiceren, namelijk prognoses over de levering van gas of de vraag naar gas van 
grootverbruikers. Dat zou bijvoorbeeld de commerciële positie onthullen van 
grootverbruikers die rechtstreeks op het gastransmissienet zijn aangesloten.

Amendement 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en aanbod die berust op 
nominaties, prognoses en de 
gerealiseerde flows in en uit het systeem. 
Het niveau van de gepubliceerde 
informatie is een afspiegeling van de 
informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft.

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf dagelijks en in real 
time als wijzigingen optreden, 
numerieke informatie voor elk relevant 
punt van in- en uitstroom over: 

(a) de maximale technisch beschikbare 
capaciteit,
(b) de commercieel beschikbare en 
geboekte (of gecontracteerde) capaciteit,
(c) de onderhoudsprogramma’s en 
geplande onderbrekingen.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert numerieke informatie voor elk 
relevant punt van in- en uitstroom: 
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(a) de dagelijkse gasstromen, met inbegrip 
van de onderbrekingen daarvan, achteraf, 
niet langer dan een dag na het einde van 
de betrokken gasdag,
(b) de dagelijkse gasstromen in het 
verleden, met inbegrip van de 
onderbrekingen daarvan, in de voorbije 
[tien jaar], voortschrijdend,
(c) verstrekt elke betrokken shipper 
informatie over de allocaties, achteraf, 
niet langer dan een dag na het einde van 
de betrokken gasdag.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert numerieke informatie voor elk 
interconnectiepunt: 
(a) dagelijks de upstream gasstromen, in 
geaggregeerde vorm, achteraf, niet langer 
dan een dag na het einde van de 
betrokken gasdag,
(b) dagelijks de upstream gasstromen van 
het verleden, in geaggregeerde vorm, voor 
de voorbije [tien jaar], voortschrijdend.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert dagelijks de numerieke 
prognoses, in geaggregeerde vorm, over 
de vraag voor iedere betrokken 
balanceringszone, achteraf, niet later dan 
het begin van de vorige betrokken gasdag.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert in real time de onbalanskosten 
voor elke betrokken balanceringsperiode.
Elke transmissiesysteembeheerder bezorgt 
elke betrokken shipper in elke 
balanceringsperiode voorafgaande 
informatie over onbalans en de kosten 
daarvan, ten minste één maand na het 
einde van de balanceringsperiode, en 
bezorgt de definitieve informatie binnen 
drie maanden, maar niet later dan een 
jaar na het einde van de 
balanceringsperiode.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert achteraf, niet langer dan een 
dag na het einde van de betrokken 
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gasdag, dagelijks informatie in 
geaggregeerde vorm over de linepack (met 
inbegrip van historische informatie over 
de voorbije [10] jaar).
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert vooraf dagelijks prognoses in 
geaggregeerde vorm over de linepack voor 
het einde van elke betrokken gasdag.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert de methode voor de berekening 
van de hoeveelheid onbalans en de kosten 
daarvan. Elke 
transmissiesysteembeheerder zorgt bij elke 
wijziging in de verstrekte informatie 
onmiddellijk voor een update. 
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert informatie over de wijze 
waarop een noodsituatie in de 
bevoorrading wordt uitgeroepen en over 
de procedure om dat te doen. Elke 
transmissiesysteembeheerder zorgt bij elke 
wijziging in de verstrekte informatie 
onmiddellijk voor een update.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert een volledige specificatie van 
de parameters van de gaskwaliteit van 
toepassing op het systeem en de 
procedures en regels (met inbegrip van 
eventueel daarmee verbonden kosten) 
voor de behandeling van gas dat niet aan 
die specifieke parameters beantwoordt.
Elke transmissiesysteembeheerder zorgt 
bij elke wijziging in de verstrekte 
informatie onmiddellijk voor een update.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert informatie over de dagelijks 
werkelijk gemeten waarden van de 
belangrijke parameters voor de 
gaskwaliteit, achteraf, niet langer dan drie 
dagen na het eind van de betrokken 
gasdag.
Elke transmissiesysteembeheerder 
publiceert elke operationele 
balanceringsovereenkomst en 
interconnectieovereenkomst (of andere 
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gelijkwaardige overeenkomsten) waarin 
bepalingen zijn opgenomen over de 
allocatie van gasstromen (met inbegrip 
van de gebruikte methodes) en 
desbetreffende informatie.
Elke transmissiesysteembeheerder zorgt 
bij elke wijziging in de verstrekte 
informatie onmiddellijk voor een update.
Elke transmissiesysteembeheerder zorgt 
voor een veilig internetsysteem voor de 
boeking en nominatie van capaciteit ten 
behoeve van netgebruikers. 
De in dit lid beschreven prestaties worden 
zonder extra kosten op een 
gebruiksvriendelijke en transparante 
manier geleverd op een internetsite die 
toegankelijk is voor alle netgebruikers 
(met inbegrip van potentiële 
netgebruikers).

Or. en

Motivering

De eisen inzake transparantie in de ingediende amendementen zijn de minimumeisen die 
vervuld moeten zijn om de ontwikkeling te ondersteunen van een efficiënte en doeltreffende 
EU-gasmarkt, wat betekent dat aan de transmissiesysteembeheerders wettelijke 
verplichtingen moeten worden opgelegd om ervoor te zorgen dat de informatie aan de markt 
beschikbaar wordt gesteld. De huidige eisen inzake transparantie zijn niet bindend genoeg en 
behelzen niet alle informatie die de markt nodig heeft. 

Amendement 226
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
opslagsysteembeheerder voortschrijdend 

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
opslagsysteembeheerder voortschrijdend 
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en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit.

en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit, zolang drie of meer 
gebruikers over gecontracteerde capaciteit 
beschikken.

Or. en

Motivering

De”3-Minus”- regel moet van toepassing zijn om marktdeelnemers te beschermen die 
aankoop- en verkoopposities zouden kunnen volgen en aldus de prijzen zouden kunnen 
manipuleren. In elke zaak waarbij drie of meer gebruikers betrokken zijn, moet de informatie 
worden gepubliceerd.

Amendement 227
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
opslagsysteembeheerder voortschrijdend 
en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit.

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
opslagsysteembeheerder voortschrijdend 
en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit, zolang drie of meer 
gebruikers over gecontracteerde capaciteit 
beschikken.

Or. de

Motivering

Deze gegevens dienen alleen openbaar te worden gemaakt wanneer aan de „minder dan drie-
regel“ wordt voldaan. Zie de motivering bij artikel 6, lid 7 (nieuw).
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Amendement 228
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
opslagsysteembeheerder voortschrijdend 
en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit.

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
opslagsysteembeheerder voortschrijdend 
en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit, zolang drie of meer 
gebruikers over gecontracteerde capaciteit 
beschikken.

Or. de

Motivering

De tot nu toe geldende „minder dan drie-regel“moet worden gehandhaafd. Het recht van 
iedere gebruiker van transport- en opslagsystemen op een vertrouwelijke omgang met zijn 
gegevens (bijvoorbeeld over transporthoeveelheden) mag niet zodanig worden ingeperkt dat 
conclusies kunnen worden getrokken over zijn gedrag op de commerciële markt. De 
transmissiesysteembeheerder dient er zorg voor te dragen dat gegevens die zulke informatie 
bevatten hoogstens worden verstrekt aan de bevoegde regelgevende instantie.

Amendement 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
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opslagsysteembeheerder voortschrijdend 
en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit.

opslagsysteembeheerder voortschrijdend 
en op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit, zolang drie of meer 
gebruikers over gecontracteerde capaciteit 
beschikken.

Or. de

Motivering

Publicatie van dergelijke gegevens dient alleen te zijn toegestaan zolang drie of meer 
gebruikers de capaciteit gebruiken. Anders zou het wellicht mogelijk zijn bepaalde informatie 
te herleiden tot een gebruiker, wat een schending van het bedrijfsgeheim zou kunnen 
inhouden.

Amendement 230
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle LNG- en opslagsysteembeheerders 
publiceren de hoeveelheid gas in elke 
opslag- en LNG-installatie, de in- en 
uitstroom en de beschikbare opslag- en 
LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

4. Zolang drie of meer gebruikers over 
gecontracteerde capaciteit beschikken, 
publiceren alle LNG- en 
opslagsysteembeheerders de hoeveelheid 
gas in elke opslag- en LNG-installatie, de 
in- en uitstroom en de beschikbare opslag-
en LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

Or. de
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Motivering

De tot nu toe geldende „minder dan drie-regel“moet worden gehandhaafd. Het recht van 
iedere gebruiker van transport- en opslagsystemen op een vertrouwelijke omgang met zijn 
gegevens (bijvoorbeeld over transporthoeveelheden) mag niet zodanig worden ingeperkt dat 
conclusies kunnen worden getrokken over zijn gedrag op de commerciële markt. De 
transmissiesysteembeheerder dient er zorg voor te dragen dat gegevens die zulke informatie 
bevatten hoogstens worden verstrekt aan de bevoegde regelgevende instantie.

Amendement 231
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle LNG- en opslagsysteembeheerders 
publiceren de hoeveelheid gas in elke 
opslag- en LNG-installatie, de in- en 
uitstroom en de beschikbare opslag- en 
LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

4. Zolang drie of meer gebruikers over 
gecontracteerde capaciteit beschikken, 
publiceren alle LNG- en 
opslagsysteembeheerders de hoeveelheid 
gas in elke opslag- en LNG-installatie, de 
in- en uitstroom en de beschikbare opslag-
en LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

Or. de

Motivering

Deze gegevens dienen alleen openbaar te worden gemaakt wanneer aan de „minder dan drie-
regel“ wordt voldaan. Zie de motivering bij artikel 6, lid 7 (nieuw).
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Amendement 232
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle LNG- en opslagsysteembeheerders 
publiceren de hoeveelheid gas in elke 
opslag- en LNG-installatie, de in- en 
uitstroom en de beschikbare opslag- en 
LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

4. Zolang drie of meer gebruikers over 
gecontracteerde capaciteit beschikken, 
publiceren alle LNG- en 
opslagsysteembeheerders de hoeveelheid 
gas in elke opslag- en LNG-installatie, de 
in- en uitstroom en de beschikbare opslag-
en LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

Or. en

Motivering

De”3-Minus”- regel moet van toepassing zijn om marktdeelnemers te beschermen die 
aankoop- en verkoopposities zouden kunnen volgen en aldus de prijzen zouden kunnen 
manipuleren. In elke zaak waarbij drie of meer gebruikers betrokken zijn, moet de informatie 
worden gepubliceerd.

Amendement 233
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle LNG- en opslagsysteembeheerders 4. Alle LNG- en opslagsysteembeheerders 
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publiceren de hoeveelheid gas in elke 
opslag- en LNG-installatie, de in- en 
uitstroom en de beschikbare opslag- en 
LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

publiceren de hoeveelheid gas in elke 
opslaginstallatie of groep van 
opslaginstallaties van eenzelfde 
balanceringszone en LNG-installatie, de 
in- en uitstroom en de beschikbare opslag-
en LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de 
transmissiesysteembeheerder, die deze in 
geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

Or. fr

Motivering

De opslagsysteembeheerders kunnen hun capaciteit per vestigingsplaats of per groep 
vestigingsplaatsen verkopen. In dat laatste geval is de publicatie van gegevens « per 
vestigingsplaats » niet relevant voor de gebruikers van opslagcapaciteit. Dat principe is 
overgenomen door de GGPSSOs: publicatie per vestigingsplaats of per groep van 
vestigingsplaatsen. Als alleen publicatie per vestigingsplaats toegestaan zou zijn, zou dat 
commerciële gedragingen op korte termijn kunnen aanmoedigen (arbitrage, speculatie).

Amendement 234
David Martin

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle LNG- en opslagsysteembeheerders 
publiceren de hoeveelheid gas in elke 
opslag- en LNG-installatie, de in- en 
uitstroom en de beschikbare opslag- en 
LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook 
voor de installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De informatie wordt ook 
verstrekt aan de
transmissiesysteembeheerder, die deze in 

4. Alle LNG- en opslagsysteembeheerders 
melden aan de 
transmissiesysteembeheerder de 
hoeveelheid gas in elke opslag- en LNG-
installatie, de in- en uitstroom en de 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit. Dit geldt ook voor de 
installaties die van derdentoegang 
vrijgesteld zijn. De 
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geaggregeerde vorm voor elk systeem of 
subsysteem op basis van de relevante 
punten publiceert. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

transmissiesysteembeheerder publiceert
deze in geaggregeerde vorm voor elk 
systeem of subsysteem op basis van de 
relevante punten. De informatie wordt ten 
minste dagelijks geactualiseerd.

Or. en

Motivering

Als de informatie alleen in geagregeerde vorm moet worden gepubliceerd (wat de informatie 
is die de markt nodig heeft) heeft het geen zin te eisen dat de LNG- en 
opslagsysteembeheerders ze voor elke van hun installaties publiceren.

Amendement 235
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om te zorgen voor transparante, 
objectieve en niet-discriminerende 
tarieven en om een efficiënt gebruik van 
de infrastructuurvoorzieningen te 
bevorderen publiceren de LNG- en 
opslagsysteembeheerder of de betrokken 
nationale regelgevende instantie redelijke 
en voldoende gedetailleerde informatie 
over tariefafwijkingen, methodologieën en 
tariefstructuren voor infrastructuur onder 
geregelde derdentoegang. De 
transmissiesysteembeheerders leggen hun 
procedures voor congestiebeheer, met 
inbegrip van de allocatie van capaciteit, 
ter goedkeuring aan de regelgevende 
instantie voor. De regelgevende instanties 
kunnen wijzigingen aan de regels eisen 
vooraleer ze die goedkeuren.

Or. en
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Motivering

De eis van transparantie mag niet alleen gelden voor transmissie-infrastructuur, maar moet 
ook gelden voor LNG- en opslaginstallaties omdat ook die infrastructuurvoorzieningen 
onderworpen zijn aan gereguleerde toegang (met uitzondering van vrijgestelde 
infrastructuurvoorzieningen en infrastructuurvoorzieningen die onder een onderhandelde 
TPA overeenkomstig artikel 19 van richtlijn 55/2003 vallen) en omdat informatie over 
tarieven voor alle deelnemers op dezelfde wijze transparant moet worden gemaakt.

Amendement 236
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gebruikers van LNG- en 
opslaginstallaties kunnen LNG- en 
opslagsysteembeheerders om redenen van 
vertrouwelijkheid verzoeken gegevens 
zoals bedoeld in lid 4 niet te publiceren 
indien door de publicatie daarvan 
industriële of commerciële geheimen van 
de LNG- en opslaginstallatiegebruikers 
zouden worden geschonden. In dit geval 
vraagt de transmissiesysteembeheerder de 
bevoegde instantie om toestemming om de 
publicatie met betrekking tot de punten of 
het punt in kwestie te beperken.
De bevoegde instantie verleent of weigert 
toestemming per geval, en houdt daarbij 
in het bijzonder rekening met de 
noodzaak de legitieme commerciële 
vertrouwelijkheid in acht te nemen en met 
het algemeen belang dat met publicatie is 
gediend. Indien er toestemming wordt 
verleend, wordt de beschikbare capaciteit 
gepubliceerd zonder vermelding van de 
numerieke data die inbreuk zouden 
maken op de vertrouwelijkheid.
In ieder geval moet informatie door de 
LNG- en opslagsysteembeheerders 
worden gepubliceerd, indien drie of meer 
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LNG- en opslaginstallatiegebruikers op 
grond van contractuele of soortgelijke 
regelingen capaciteit hebben geboekt.

Or. de

Motivering

De tot nu toe geldende „minder dan drie-regel“moet worden gehandhaafd. Het recht van 
iedere gebruiker van transport- en opslagsystemen op een vertrouwelijke omgang met zijn 
gegevens (bijvoorbeeld over transporthoeveelheden) mag niet zodanig worden ingeperkt dat 
conclusies kunnen worden getrokken over zijn gedrag op de commerciële markt. De 
transmissiesysteembeheerder dient er zorg voor te dragen dat gegevens die zulke informatie 
bevatten hoogstens worden verstrekt aan de bevoegde regelgevende instantie.

Amendement 237
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gebruikers van LNG- en 
opslaginstallaties kunnen LNG- en 
opslagsysteembeheerders om redenen van 
vertrouwelijkheid verzoeken gegevens 
zoals bedoeld in lid 4 niet te publiceren 
indien door de publicatie daarvan 
industriële of commerciële geheimen van 
de LNG- en opslaginstallatiegebruikers 
zouden worden geschonden. In dit geval 
vraagt de LNG- en 
opslagsysteembeheerder de bevoegde 
instantie om toestemming om de 
publicatie met betrekking tot het punt of 
de punten in kwestie te beperken. De 
bevoegde instantie verleent of weigert 
toestemming per geval, en houdt daarbij 
in het bijzonder rekening met de 
noodzaak de legitieme commerciële 
vertrouwelijkheid in acht te nemen en met 
het algemeen belang dat met publicatie is 



AM\717804NL.doc 65/92 PE404.708v01-00

NL

gediend. 
De LNG- en opslagsysteembeheerders 
dienen de informatie in ieder geval te 
publiceren zodra aan drie of meer LNG-
en opslaginstallatiegebruikers op grond 
van contractuele of soortgelijke 
regelingen capaciteit is toebedeeld, met 
uitzondering van de voor de exploitatie 
gebruikte hoeveelheid en met 
uitzondering van de capaciteit die 
uitsluitend met het oog op hun 
taakuitoefening voor 
transmissiesysteembeheerders is 
gereserveerd. In ieder geval moeten, 
conform artikel 19 (3) van Richtlijn 
2003/55/EG, de belangrijkste commerciële 
voorwaarden worden gepubliceerd. Blijft 
publicatie achterwege, dan dient de 
informatie desgevraagd aan de relevante 
nationale regelgevende instanties te 
worden verstrekt.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij artikel 6, lid 7. Een vergelijkbare situatie zou zich ook voordoen met 
betrekking tot gegevens over LNG en opslag, indien de “3-shipper-regel“ uit de GGPSSO-
richtsnoeren niet in de verordening wordt overgenomen.

Amendement 238
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Als een LNG- of 
opslagsysteembeheerder meent dat hij om 
reden van vertrouwelijkheid niet het recht 
heeft alle gevraagde informatie te 
publiceren, vraagt hij de bevoegde 
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autoriteiten de toestemming om de 
publicatie te beperken met betrekking tot 
het betrokken punt of de betrokken 
punten.
De bevoegde autoriteiten verlenen of 
weigeren naargelang het geval, in het 
bijzonder rekening houdend met de 
noodzaak de legitieme commerciële 
vertrouwelijkheid en de doelstelling van 
de totstandbrenging van een 
concurrerende interne gasmarkt in acht te 
nemen. Als toestemming wordt verleend, 
wordt de beschikbare opslag- en/of LNG-
installatiecapaciteit gepubliceerd zonder 
vermelding van de numerieke gegevens 
die de vertrouwelijkheid zouden schenden.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet niet in een procedure voor de behandeling van 
commerciële geheimen in verband met LNG- en opslagactiviteiten. Er dient een eerlijk 
evenwicht te worden gevonden tussen de belangen van de markt en de belangen van 
commerciële vertrouwelijkheid.

Amendement 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Als een LNG- en/of 
opslagsysteembeheerder meent dat hij om 
reden van vertrouwelijkheid niet het recht 
heeft alle gevraagde informatie te 
publiceren, vraagt hij de bevoegde 
autoriteiten de toestemming om de 
publicatie te beperken met betrekking tot 
het betrokken punt of de berokken 
punten.
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De bevoegde autoriteiten verlenen of 
weigeren de toestemming naargelang het 
geval, in het bijzonder rekening houdend 
met de noodzaak de legitieme 
commerciële vertrouwelijkheid en de 
doelstelling van de totstandbrenging van 
een concurrerende interne gasmarkt in 
acht te nemen. Als toestemming wordt 
verleend, wordt de beschikbare opslag-
en/of LNG-installatiecapaciteit 
gepubliceerd zonder vermelding van de 
numerieke gegevens die de 
vertrouwelijkheid zouden schenden.

Or. en

Motivering

Een EU-markt voor vloeibaar gas kan alleen tot stand komen als informatie over transmissie, 
LNG- en opslagcapaciteit in real time voor alle marktdeelnemers beschikbaar is. Dat is het 
geval in de VS-markt, waar dat goede resultaten oplevert. De bewering dat die informatie 
“commercieel gevoelig” is, wordt vaak misbruikt door dominante marktdeelnemers om de 
markt voor hun mogelijke concurrenten te sluiten.

Amendement 240
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 bis – lid 4 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Als een LNG- of 
opslagsysteembeheerder meent dat hij om 
reden van vertrouwelijkheid niet het recht 
heeft alle gevraagde informatie te 
publiceren, vraagt hij de bevoegde 
autoriteiten de toestemming om de 
publicatie te beperken met betrekking tot 
het betrokken punt of de betrokken 
punten.
De bevoegde autoriteiten verlenen of 
weigeren de toestemming naargelang het 
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geval, in het bijzonder rekening houdend 
met de noodzaak de legitieme 
commerciële vertrouwelijkheid en de 
doelstelling van de totstandbrenging van 
een concurrerende interne gasmarkt in 
acht te nemen. Als toestemming wordt 
verleend, wordt de beschikbare opslag-
en/of LNG-installatiecapaciteit 
gepubliceerd zonder vermelding van de 
numerieke gegevens die de 
vertrouwelijkheid zouden schenden.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet niet in een procedure voor de behandeling van 
commerciële geheimen in verband met LNG- en opslagactiviteiten. Er dient een eerlijk 
evenwicht te worden gevonden tussen de belangen van de markt en de belangen van 
commerciële vertrouwelijkheid..

Amendement 241
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 ter

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter schrappen
Registratieverplichtingen voor 

systeembeheerders
Transmissiesysteembeheerders, 
opslagsysteembeheerders en LNG-
systeembeheerders houden vijf jaar lang 
alle in de artikelen 6 en 6 bis en in deel 3 
van de bijlage bedoelde informatie ter 
beschikking van de nationale 
regelgevende instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de 
Commissie."
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Or. en

Motivering

De gedetailleerde registratieprocedures leveren de marktdeelnemers geen extra voordeel op. 
De procedures betekenen alleen maar meer bureaucratie en extra kosten voor alle 
marktdeelnemers. De publicatie van informatie in geaggregeerde vorm is onaanvaardbaar. 
De regelgevende instanties mogen geen informatie publiceren die ze overeenkomstig de 
registratieverplichtingen bijhouden, omdat die informatie meestal vertrouwelijke en gevoelige 
gegevens omvat.

Amendement 242
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 ter

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter schrappen
Registratieverplichtingen voor 

systeembeheerders
Transmissiesysteembeheerders, 
opslagsysteembeheerders en LNG-
systeembeheerders houden vijf jaar lang 
alle in de artikelen 6 en 6 bis en in deel 3 
van de bijlage bedoelde informatie ter 
beschikking van de nationale 
regelgevende instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de 
Commissie."

Or. xm

Motivering

De markt is niet gebaat bij gedetailleerde en langlopende registratieverplichtingen. 
Integendeel: ze leiden tot onnodige bureaucratie bij de verslaglegging en tot hogere kosten 
voor alle marktdeelnemers. Nog zorgwekkender is dat de geaggregeerde data worden 
gepubliceerd. Het is onacceptabel dat regelgevende instanties aan de markt data beschikbaar 
mogen stellen die ze in het kader van registratieverplichtingen hebben verkregen. In de 
meeste gevallen gaat het om vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.
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Amendement 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 ter

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transmissiesysteembeheerders, 
opslagsysteembeheerders en LNG-
systeembeheerders houden vijf jaar lang 
alle in de artikelen 6 en 6 bis en in deel 3 
van de bijlage bedoelde informatie ter 
beschikking van de nationale regelgevende 
instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie."

Transmissiesysteembeheerders, 
opslagsysteembeheerders en LNG-
systeembeheerders houden drie jaar lang 
alle in de artikelen 6 en 6 bis en in deel 3 
van de bijlage bedoelde informatie ter 
beschikking van de nationale regelgevende 
instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie."

Or. de

Motivering

Voor een beter toezicht moet een termijn van drie jaar voldoende zijn.

Amendement 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 6 quater (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 6 ter a)
Het beperken van het publiceren van 
informatie
Indien een beheerder van 
transmissienetten, opslaginstallaties of 
LNG-installaties van mening is dat hij om 
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redenen van vertrouwelijkheid niet 
gerechtigd is alle vereiste gegevens te 
publiceren vraagt hij de bevoegde 
instanties om toestemming om de 
publicatie met betrekking tot het punt of 
de punten in kwestie te beperken.
De bevoegde instanties verlenen of 
weigeren toestemming per geval, en 
houden daarbij in het bijzonder rekening 
met de noodzaak de legitieme 
commerciële vertrouwelijkheid in acht te 
nemen en het doel een concurrerende 
interne gasmarkt tot stand te brengen.
Er wordt geen toestemming als bedoeld in 
dit lid verleend indien drie of meer 
netgebruikers capaciteit hebben 
gecontracteerd op hetzelfde punt.

Or. de

Motivering

In bepaalde gevallen kunnen publicaties inbreuk maken op de nationale regelingen op het 
gebied van gegevensbescherming of ertoe leiden dat de doelstellingen van de concurrerende 
interne gasmarkt worden gedwarsboomd. Daarom lijkt het zinvol om in uitzonderingsgevallen 
een individuele beoordeling toe te staan.

Amendement 245
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 7 – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lid 2 komt als volgt te luiden: schrappen
"2. Om de netgebruikers in staat te stellen 
tijdig corrigerende maatregelen te nemen, 
verstrekken de 
transmissiesysteembeheerders voldoende, 
tijdige en betrouwbare on-line-informatie 
over de balanceringsstatus van de 
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netgebruikers.
De verstrekte informatie is een 
afspiegeling van het niveau van de 
informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft, en sluit aan bij de 
verrekeningsperiode waarover 
onbalanskosten worden berekend.
Voor dergelijke informatie worden geen 
kosten in rekening gebracht.";

Or. de

Amendement 246
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 7 – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. Om de netgebruikers in staat te stellen 
tijdig corrigerende maatregelen te nemen, 
verstrekken de 
transmissiesysteembeheerders voldoende, 
tijdige en betrouwbare on-line-informatie 
over de balanceringsstatus van de 
netgebruikers.

"2. Om de netgebruikers in staat te stellen 
tijdig corrigerende maatregelen te nemen, 
verstrekken de 
transmissiesysteembeheerders aan de 
netgebruikers voldoende, tijdige en 
betrouwbare on-line-informatie over hun 
eigen balanceringsstatus, zonder de 
vertrouwelijkheid van individuele 
gebruikersaccounts te schenden.

De verstrekte informatie is een afspiegeling 
van het niveau van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft, en sluit aan bij de 
verrekeningsperiode waarover 
onbalanskosten worden berekend.

De verstrekte informatie is een afspiegeling 
van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft, en sluit aan bij de 
verrekeningsperiode waarover 
onbalanskosten worden berekend.";

Voor dergelijke informatie worden geen 
kosten in rekening gebracht.";

schrapping

Or. en
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Motivering

Er dient een evenwicht te zijn tussen de eisen inzake transparantie en vertrouwelijkheid.

Amendement 247
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 7 – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. Om de netgebruikers in staat te stellen 
tijdig corrigerende maatregelen te nemen, 
verstrekken de 
transmissiesysteembeheerders voldoende, 
tijdige en betrouwbare on-line-informatie 
over de balanceringsstatus van de 
netgebruikers. 
De verstrekte informatie is een afspiegeling 
van het niveau van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft, en sluit aan bij de
verrekeningsperiode waarover 
onbalanskosten worden berekend.

"2. Om de netgebruikers in staat te stellen 
tijdig corrigerende maatregelen te nemen, 
verstrekken de 
transmissiesysteembeheerders voldoende, 
tijdige en betrouwbare on-line-informatie 
over de balanceringsstatus van de 
netgebruikers. 
De verstrekte informatie is een afspiegeling 
van het niveau van de informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft, en sluit aan bij de 
verrekeningsperiode waarover 
onbalanskosten worden berekend”;

Voor dergelijke informatie worden geen 
kosten in rekening gebracht.";

schrapping

Or. de

Amendement 248
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter c
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 7 – leden 4 tot en met 6

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de leden 4, 5 en 6 worden geschrapt. schrappen
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Or. de

Motivering

De leden 4, 5 en 6 van de huidige gasverordening moeten worden gehandhaafd.

Amendement 249
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 7 – leden 4 tot en met 6

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de leden 4, 5 en 6 worden geschrapt. schrappen

Or. de

Motivering

De leden 4, 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 1775/2005 zorgen ervoor dat netgebruikers 
worden gestimuleerd om hun invoeding en onttrekking van gas zoveel mogelijk te balanceren. 
Dat is nodig om de netstabiliteit te garanderen. Bovendien zouden de kosten die door 
onbalans worden veroorzaakt, over alle netgebruikers moeten worden omgeslagen. Dat zou 
uiteindelijk leiden tot prijsstijgingen voor de eindafnemers. De nationale regelgevende 
instantie stelt vast of de tarieven voor onbalans redelijk zijn.

Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 8 – lid 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke transmissie-, opslag- en LNG-
systeembeheerder onderneemt redelijke 
stappen om mogelijk te maken en te 
bevorderen dat capaciteitsrechten vrij 

Elke transmissie-, opslag- en LNG-
systeembeheerder onderneemt redelijke 
stappen om mogelijk te maken en te 
bevorderen dat capaciteitsrechten vrij 
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verhandelbaar zijn. Ieder van deze 
beheerders werkt geharmoniseerde 
transport-, LNG-installatie- en 
opslagcontracten en -procedures op de 
primaire markt uit om de secundaire handel 
in capaciteit te bevorderen, en erkent de 
overdracht van primaire capaciteitsrechten 
voor zover daarvan door 
systeemgebruikers kennisgeving is gedaan.

verhandelbaar zijn. Daarbij dienen de 
principes van transparantie en non-
discriminatie in acht te worden genomen. 
Ieder van deze beheerders werkt 
geharmoniseerde transport-, LNG-
installatie- en opslagcontracten en -
procedures op de primaire markt uit om de 
secundaire handel in capaciteit te 
bevorderen, en erkent de overdracht van 
primaire capaciteitsrechten voor zover 
daarvan door systeemgebruikers 
kennisgeving is gedaan.

Or. ro

Motivering

De principes van transparantie en non-discriminatie garanderen gelijke voorwaarden voor 
alle operatoren en beschermen de belangen van de consumenten.

Amendement 251
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 8 bis

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Kleinhandelsmarkten

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkten op regionaal en 
communautair niveau te bevorderen, zien 
de lidstaten erop toe dat de taken en 
verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, 
andere marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 

schrappen
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gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom 
en meteropneming betreft.
Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot 
afnemers te harmoniseren, en worden aan 
het oordeel van de regelgevende instanties 
onderworpen."

Or. de

Motivering

Kleinhandelsmarkten hebben niets met netten te maken. Ze zijn onderhevig aan concurrentie 
in de aardgassector en daardoor onderworpen aan het mededingingsrecht. De 
kleinhandelsmarkt valt onder het toezicht van de mededingingsautoriteiten.

Amendement 252
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 8 bis

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende 
kleinhandelsmarkten op regionaal en 
communautair niveau te bevorderen, zien 
de lidstaten erop toe dat de taken en 
verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, andere 
marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom 
en meteropneming betreft.

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante markten op 
regionaal en communautair niveau te 
bevorderen, zien de lidstaten erop toe dat 
de taken en verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, andere 
marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom 
en meteropneming betreft.

Deze voorschriften worden openbaar Deze voorschriften worden openbaar 
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gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot 
afnemers te harmoniseren, en worden aan 
het oordeel van de regelgevende instanties 
onderworpen."

gemaakt en worden aan het oordeel van de 
regelgevende instanties onderworpen."

Or. en

Motivering

De totstandbrenging van geharmoniseerde grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten is niet 
nodig voor de ontwikkeling van goed functionerende groothandelsmarkten op regionaal en 
communautair niveau, die de prioriteit moeten blijven. De implicaties van een dergelijke 
regelgevende doelstelling dienen grondig te worden beoordeeld en de kosten en baten ervan 
dienen zorgvuldig te worden onderzocht omdat er waarschijnlijk significante kosten zouden 
ontstaan die de voordelen overtreffen.

Amendement 253
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 8 bis

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten 
op regionaal en communautair niveau te 
bevorderen, zien de lidstaten erop toe dat 
de taken en verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, 
andere marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom 
en meteropneming betreft.

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten 
op regionaal en communautair niveau te 
bevorderen, zien de lidstaten erop toe dat 
de taken en verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders en
distributiesysteembeheerders nauwkeurig 
zijn omschreven wat contractuele 
regelingen, verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom 
en meteropneming betreft.

Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot afnemers 

Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot afnemers 
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te harmoniseren, en worden aan het oordeel 
van de regelgevende instanties 
onderworpen."

te harmoniseren, en worden aan het oordeel 
van de regelgevende instanties 
onderworpen."

Or. de

Motivering

Doel van de verordening is het regelen van de toegang tot de transmissiesystemen. De 
verordening heeft dus niet als doel verplichtingen van gasbedrijven/leveringsbedrijven jegens 
hun afnemers te regelen.

Amendement 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 8 bis – lid 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze voorschriften worden openbaar 
gemaakt, zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot afnemers 
te harmoniseren, en worden aan het 
oordeel van de regelgevende instanties 
onderworpen.

Deze voorschriften zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot afnemers 
te stimuleren en te garanderen. De 
voorschriften moeten na controle door de 
regelgevende instanties worden 
gepubliceerd. 

Or. de

Motivering

De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de kleinhandelsmarkten en voor randvoorwaarden, 
o.a. voor de distributiesysteembeheerders. Evenals op de dienstenmarkt kan de 
grensoverschrijdende toegang tot de afnemers ook zonder Europese harmonisatie worden 
gegarandeerd.
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Amendement 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 8 bis – lid 2 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die regels houden ook de ontkoppeling in 
van, enerzijds, de inkomsten van 
distributie-entiteit en het personeel 
daarvan en, anderzijds, de energie die aan 
de eindgebruikers wordt verkocht.

Or. en

Motivering

Op het niveau van de gasdistributie is het van het grootste belang dat door middel van 
adequate tarieven naar efficiëntie wordt gestreefd. Een belangrijk punt daarbij is dat wordt 
voorkomen dat het energieverbruik stijgt omdat sommigen daar ten onrechte belang bij 
hebben.

Amendement 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – titel

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De titel van artikel 9 wordt 
vervangen als volgt:

"Richtsnoeren voor het 
compensatiemechanisme voor de 

intertransmissiesysteemoperator. "

Or. en
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Motivering

Wijziging van de titel om verwarring te vermijden met de richtsnoeren waarnaar in artikel 2, 
sexies wordt verwezen.

Amendement 257
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 1 – letter c

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijzonderheden over de verstrekking van 
informatie en definitie van de technische 
informatie die nodig is opdat de 
netgebruikers effectieve toegang kunnen 
verkrijgen tot het systeem, en de definitie 
van alle voor de transparantievereisten 
relevante punten, inclusief de op alle 
relevante punten te publiceren informatie 
en het tijdschema voor de publicatie van 
deze informatie, in overeenstemming met 
de artikelen 6 en 6 bis;

(c) bijzonderheden over de verstrekking 
van informatie en definitie van de aan het 
net gerelateerde technische informatie die 
nodig is opdat de netgebruikers effectieve 
toegang kunnen verkrijgen tot het systeem, 
en de definitie van alle voor de 
transparantievereisten relevante punten, 
inclusief de op alle relevante punten te 
publiceren informatie en het tijdschema 
voor de publicatie van deze informatie, in 
overeenstemming met de artikelen 6 en 6 
bis;

Or. de

Motivering

De Commissie heeft conform Verordening (EG) nr. 1775/2005 uitsluitend het recht om door 
de wetgever aangenomen richtsnoeren te wijzigen, maar mag geen richtsnoeren vaststellen. 
Dit artikel komt erop neer dat aan de Commissie een algemene volmacht wordt verleend om 
richtsnoeren vast te stellen die naar de opvatting van de Commissie nodig zijn „met het oog 
op harmonisatie“. Een algemene volmacht voor het vaststellen van richtsnoeren – alleen ter 
wille van harmonisatie – is niet verenigbaar met het democratisch beginsel.
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Amendement 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 1 – letters d tot en met h

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bijzonderheden over de 
tariefmethodologie, in overeenstemming 
artikel 3;

schrappen

e) bijzonderheden over de 
balanceringsregels, in overeenstemming 
met artikel 7;
f) bijzonderheden over de procedures op 
de primaire markt ter bevordering van de 
handel in capaciteit op de secundaire 
markt en van de overdracht van primaire 
capaciteitsrechten tussen netgebruikers, 
in overeenstemming met artikel 8;
g) bijzonderheden over de door artikel 8 
bis bestreken onderwerpen in verband met 
kleinhandelsmarkten;
h) bijzonderheden over de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie om haar door middel van de "regelgevingsprocedure met 
toetsing" de bevoegdheid te geven om richtsnoeren vast te stellen, beperkt de rechten van het 
Europees Parlement aanzienlijk en dient derhalve te worden afgewezen.

Amendement 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 1 – letter g
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bijzonderheden over de door artikel 8 
bis bestreken onderwerpen in verband met 
kleinhandelsmarkten;

schrappen

Or. de

Motivering

Voor noodzakelijke regelgeving met betrekking tot de kleinhandelsmarkten dienen de lidstaten 
verantwoordelijk te blijven.

Amendement 260
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 1 – letter g

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bijzonderheden over de door artikel 8 
bis bestreken onderwerpen in verband met 
kleinhandelsmarkten;

schrappen

Or. de

Motivering

Zie verder de motivering bij het amendement met betrekking tot art. 15, lid 4 van de richtlijn 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.

Amendement 261
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 1 – letter g
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 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bijzonderheden over de door artikel 8 
bis bestreken onderwerpen in verband met 
kleinhandelsmarkten;

schrappen

Or. en

Motivering

De totstandbrenging van geharmoniseerde grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten is niet 
nodig voor de ontwikkeling van goed functionerende groothandelsmarkten op regionaal en 
communautair niveau, die de centrale doelstelling van deze verordening moet zijn. 
Voorstellen voor beste praktijken zijn vaak beter dan formele richtsnoeren voor de 
kleinhandelsmarkten, die vooral onder de subsidiariteit vallen. Hoewel wij het eens kunnen 
zijn met een richtsnoer voor de afschaffing van kunstmatig lage opgelegde tarieven, kunnen 
de bevoegdheden van regelgevende instanties door de nationale wetgeving worden beperkt.

Amendement 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 1 – letter h

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bijzonderheden over de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

schrappen

Or. en

Motivering

De in artikel 2 quater, lid 3 vermelde onderwerpen mogen niet worden opgenomen in de in 
artikel 9 vermelde richtsnoeren.
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Amendement 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 1 – letter h

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bijzonderheden over de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde onderwerpen.

schrappen

Or. de

Motivering

De bevoegdheid om richtsnoeren vast te stellen voor artikel 2 quater, lid 3 is vastgelegd in 
artikel 2 sexies, lid 3. Aangezien de overige in artikel 9, lid 1 genoemde richtsnoeren alleen 
door de Commissie mogen worden gewijzigd, maar niet mogen worden vastgesteld, moet een 
vermelding in artikel 9 om redenen van systematiek worden geschrapt.

Amendement 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtsnoeren betreffende de in lid 1, 
onder a, b en c, genoemde kwesties zijn 
wat de transmissiesysteembeheerders 
betreft, opgenomen in de bijlage.

2. De richtsnoeren betreffende de in lid 1, 
onder a, b en c, genoemde kwesties zijn 
wat de transmissiesysteembeheerders 
betreft, opgenomen in de bijlage. 
Noodzakelijke richtsnoeren betreffende de 
in lid 1, onder a, b en c genoemde kwesties 
die betrekking hebben op 
opslagsysteembeheerders en LNG-
systeembeheerders alsmede richtsnoeren 
betreffende de in lid 1, onder d, e en f 
genoemde kwesties dienen volgens de 
normale procedure op een later tijdstip als 
bijlage 2 bij deze verordening te worden 
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aangenomen.

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden 
aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen. De 
richtsnoeren zijn volgens de Commissie noodzakelijk om de doelstellingen van de verordening 
te verwezenlijken. Daarom moeten die ook in het kader van de verordening worden 
vastgesteld. Het staat de Commissie vrij via de reguliere procedure voorstellen voor 
noodzakelijke aanvullingen te doen.

Amendement 265
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde richtsnoeren wijzigen en kan 
richtsnoeren betreffende de in lid 1 
genoemde onderwerpen vaststellen. Deze 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, onder meer door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

De Commissie kan volgens de in artikel 
14, lid 2 genoemde procedure 
richtsnoeren vaststellen om te waarborgen 
dat deze in alle lidstaten naar behoren ten 
uitvoer worden gelegd. Daarnaast kan de 
Commissie het Agentschap (ACER) en 
ENTSO/ENTSOG verzoeken de 
voorgestelde richtsnoeren, zoals voorzien 
in artikel 2 sexies, lid 3, te wijzigen.

Or. de

Motivering

De comitéprocedure moet ervoor zorgen dat richtsnoeren juridisch bindend worden teneinde 
een uniforme tenuitvoerlegging in Europa te garanderen. De ontwikkeling ervan moet worden 
overgelaten aan deskundigen die vertrouwd zijn met de dagelijkse gang van zaken.



PE404.708v01-00 86/92 AM\717804NL.doc

NL

Amendement 266
Erika Mann

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde richtsnoeren wijzigen en kan 
richtsnoeren betreffende de in lid 1 
genoemde onderwerpen vaststellen. Deze 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, 
onder meer door haar aan te vullen,
worden vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde richtsnoeren wijzigen. Deze 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft conform Verordening (EG) nr. 1775/2005 uitsluitend het recht om door 
de wetgever aangenomen richtsnoeren te wijzigen, maar mag geen richtsnoeren vaststellen. 
Dit artikel komt erop neer dat aan de Commissie een algemene volmacht wordt verleend om 
richtsnoeren vast te stellen die naar de opvatting van de Commissie nodig zijn „met het oog 
op harmonisatie“. Een algemene volmacht voor het vaststellen van richtsnoeren – alleen ter 
wille van harmonisatie – is niet verenigbaar met het democratisch beginsel.

Amendement 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde richtsnoeren wijzigen en kan 
richtsnoeren betreffende de in lid 1 
genoemde onderwerpen vaststellen. Deze 

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde richtsnoeren wijzigen. Deze 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, 
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maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, 
onder meer door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing."

onder meer door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing."

Or. de

Motivering

Met het voorstel moet worden gegarandeerd dat de richtsnoeren volgens de normale 
procedure door Parlement en Raad worden aangenomen. Het overdragen van bevoegdheden 
aan de Commissie moet beperkt blijven tot eventueel noodzakelijke aanpassingen. De 
richtsnoeren zijn volgens de Commissie noodzakelijk om de doelstellingen van de verordening 
te verwezenlijken. Daarom moeten die ook in het kader van de verordening worden 
vastgesteld.

Amendement 268
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de in de eerste alinea bedoelde 
richtsnoeren worden gewijzigd en als over 
de in het eerste lid bedoelde punten 
richtsnoeren worden aangenomen, voert 
de Commissie vooraf een effectstudie uit 
en raadpleegt ze alle partijen waarvoor de 
richtsnoeren van belang zijn, met inbegrip 
van, zo nodig, de toeleverende bedrijven, 
de klanten, de netgebruikers, de 
beheerders van het transmissienet en het 
distributienet, de beheerders van LNG- en 
opslaginstallaties, en vraagt ze de 
deelname van het Agentschap.

Or. fr
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Motivering

 Als de uitvoerende bevoegdheden van de Commissie tot de gehele verordening worden 
uitgebreid, is het verkieslijk ook voor transparantie en raadplegingsmechanismen (zoals die 
bestaan voor het Europees netwerk van gastransmissienetbeheerders) te zorgen, meer 
bepaald als het om zeer technische onderwerpen zoals de toegang tot 
infrastructuurvoorzieningen gaat.

Amendement 269
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zo nodig kan de Commissie op 
voorstel van het Agentschap 
overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 1, 
strategische richtsnoeren vaststellen op de 
gebieden vermeld in artikel 2 quater, 
leden 3 en 5 als basis voor het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteemoperatoren voor gas 
om de gedetailleerde ontwerpen van 
technische codes in artikel 2 quater, lid 3 
en het ontwerp van 
tienjareninvesteringsplan in artikel 2 
quater, lid 5 op te stellen.

Or. en

Motivering

Artikel 9 dient ook de mogelijkheid te vermelden om “strategische richtsnoeren” vast te 
stellen in overeenstemming met soortgelijke amendementen voor de codes en 
investeringsplannen.
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Amendement 270
Umberto Guidoni

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zo nodig kan de Commissie op 
voorstel van het Agentschap 
overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 1, 
strategische richtsnoeren vaststellen op de 
gebieden vermeld in artikel 2 quater, 
leden 3 en 5 als basis voor het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteemoperatoren voor gas 
om de gedetailleerde ontwerpen van 
technische codes in artikel 2 quater, lid 3 
en het ontwerp van 
tienjareninvesteringsplan in artikel 2 
quater, lid 5 op te stellen.

Or. en

Motivering

Uit de in artikel 2 sexies beschreven procedure vloeit voort dat in artikel 9 ook moeten 
worden verwezen naar de mogelijkheid om “stategische richtsnoeren” vast te stellen volgens 
dezelfde procedure als andere richtsnoeren waarin de verordening voorziet. Dat vergt de 
toevoeging van een lid 2 bis in dit artikel. De lijst van richtsnoeren in dit artikel dient in het 
licht van de 11 gebieden te worden onderzocht.

Amendement 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 13 – lid 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 13 wordt lid 1 
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vervangen als volgt:
"De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties, 
ingesteld op grond van artikel 25 van 
richtlijn 2003/55/EG, de bevoegdheid 
hebben om daadwerkelijk te zorgen voor 
de naleving van deze verordening door 
hun de wettelijke bevoegdheid te verlenen 
om doeltreffende, afschrikkende en 
evenredige sancties op te leggen op basis 
van 10% van de omzet van de 
systeemoperator op de binnenlandse 
markt per procedure of om de vergunning 
van de operator in te trekken. De lidstaten 
delen de Commissie de desbetreffende 
bepalingen uiterlijk op 1 januari 2010 
mee en melden haar onverwijld alle 
eventuele latere wijzigingen.”

Or. en

(Artikel 13, lid 1 van verordening 1775/2005 dient te worden aangepast.)

Motivering

De huidige toepassing van verordening 1775/2005 vertoont tekortkomingen, omdat de 
lidstaten geen doeltreffende sancties kunnen opleggen. Er mag geen ruimte zijn voor 
onderhandelingen bij niet-naleving van de bepalingen en de regelgevende instanties moeten 
de bevoegdheid hebben om effectief gebruik van hun dwingende bevoegdheden te maken.

Amendement 272
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 13 – lid 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 13 wordt lid 1 
vervangen als volgt:
"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties, 
ingesteld op grond van artikel 25 van 
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richtlijn 2003/55/EG, de bevoegdheid 
hebben om daadwerkelijk te zorgen voor 
de naleving van deze verordening door 
hun, of andere instanties, de wettelijke 
bevoegdheid te verlenen om de naleving 
van de bepalingen te gebieden en om 
doeltreffende, afschrikkende en 
evenredige sancties op te leggen. De 
lidstaten delen de Commissie de 
desbetreffende bepalingen uiterlijk op 1 
januari 2010 mee en melden haar 
onverwijld alle eventuele latere 
wijzigingen.”

Or. en

(Dit amendement wijzigt het bestaande artikel 13, lid 1 van verordening 1775/2005.)

Motivering

De huidige toepassing van verordening 1775/2005 vertoont tekortkomingen, omdat de 
lidstaten geen doeltreffende sancties kunnen opleggen. Het Forum van Madrid heeft uiting 
gegeven aan zijn grote bezorgdheid over het feit dat regelgevende instanties slechts in 
beperkte mate gebruik maken van hun bevoegdheid om niet-naleving van de verordening te 
bestraffen. Er mag geen ruimte zijn voor onderhandelingen bij niet-naleving van de 
bepalingen en de regelgevende instanties moeten de bevoegdheid hebben om effectief gebruik 
van hun dwingende bevoegdheden te maken.

Amendement 273
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr.1775/2005
Artikel 13 – lid 1

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 13 wordt lid 1 
vervangen als volgt:
“1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties, 
ingesteld op grond van artikel 25 van 
richtlijn 2003/55/EG, de bevoegdheid 
hebben om daadwerkelijk te zorgen voor 
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de naleving van deze verordening door 
hun, of andere instanties, de wettelijke 
bevoegdheid te verlenen om de naleving 
van de bepalingen te gebieden en om 
doeltreffende, afschrikkende en 
evenredige sancties op te leggen. De 
lidstaten delen de Commissie de 
desbetreffende bepalingen uiterlijk op 1 
januari 2010 mee en melden haar 
onverwijld alle eventuele latere 
wijzigingen.”

Or. en

Motivering

Volgens de Raad van Europese energieregelgevers vertoont de huidige toepassing van 
verordening 1775/2005 tekortkomingen, omdat de lidstaten geen effectieve straffen opleggen. 
Er moet worden voor gezorgd dat de regelgevende instanties gebruik maken van hun 
dwingende bevoegdheden om niet-naleving van de bepalingen van de verordening te 
bestraffen.
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