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Amendement 178
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel -5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Het volgende artikel wordt
ingevoegd:

"Artikel 5 bis
Europese solidariteit

1. De lidstaten coördineren hun 
activiteiten om voor een veilige, 
gediversifieerde en effectieve 
gasvoorziening op de Europese markt te 
zorgen. De lidstaten werken op de 
volgende terreinen samen:
(a) coördinatie van de nationale 
noodbepalingen als bedoeld in artikel 8 
van Richtlijn 2004/67/EG;
(b) identificatie en, waar nodig, 
ontwikkeling of modernisering van 
elektriciteits- en aardgasinterconnecties;
(c) voorwaarden en praktische 
uitvoeringsbepalingen voor wederzijdse 
bijstand.
2. De lidstaten werken samen voor de 
opstelling en uitvoering van nieuwe 
projecten op het gebied van 
interconnecties tussen lidstaten, LNG-
installaties en opslag, met als doel een 
einde te maken aan geïsoleerde markten, 
hetgeen zal helpen een 
gemeenschappelijke Europese gasmarkt 
tot stand te brengen.
3. De lidstaten coördineren hun 
activiteiten met betrekking tot leveranciers 
uit derde landen, om ervoor te zorgen dat 
een gemeenschappelijk Europees 
energiebeleid wordt gevoerd.
4. De Commissie ontwerpt technische en 
economische maatregelen voor de bouw, 
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als prioriteit, van nieuwe infrastructuur 
voor geïsoleerde markten waarbij de 
nationale transmissiesystemen van de 
lidstaten aan elkaar worden gekoppeld."

Or. lt

Amendement 179
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde een veilige voorziening van de 
interne markt voor aardgas te waarborgen, 
werken de lidstaten samen om de regionale 
en bilaterale solidariteit te bevorderen.

1. Teneinde een veilige voorziening van de 
interne markt voor aardgas te waarborgen, 
werken de lidstaten samen om de regionale 
en bilaterale solidariteit te bevorderen,
zonder de marktdeelnemers onevenredig 
te belasten.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de solidariteitsakkoorden de markt niet verstoren en dat de 
prijssignalen effectief blijven, met name in perioden van grote vraag.

Amendement 180
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde een veilige voorziening van de 
interne markt voor aardgas te waarborgen, 
werken de lidstaten samen om de regionale 

1. Teneinde een veilige voorziening van de 
interne markt voor aardgas te waarborgen, 
werken de lidstaten samen om 
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en bilaterale solidariteit te bevorderen. interconnecties te ontwikkelen en de 
regionale en bilaterale solidariteit te 
bevorderen.

Or. lt

Amendement 181
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze samenwerking heeft betrekking op 
situaties die resulteren uit of op korte 
termijn waarschijnlijk zullen resulteren uit 
een ernstige onderbreking van de 
voorziening in een lidstaat. De 
samenwerking omvat:

2. Deze samenwerking heeft betrekking op 
situaties die resulteren uit of op korte 
termijn waarschijnlijk zullen resulteren uit 
een ernstige onderbreking van de 
voorziening in een lidstaat.

(a) coördinatie van de nationale 
noodbepalingen als bedoeld in artikel 8 
van Richtlijn 2004/67/EG;
(b) identificatie en, waar nodig,
ontwikkeling of modernisering van 
elektriciteits- en aardgasinterconnecties;
(c) voorwaarden en praktische 
uitvoeringsbepalingen voor wederzijdse 
bijstand.

Or. lt

Amendement 182
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Europese Commissie wordt
geïnformeerd over deze samenwerking.

3. De Europese Commissie, de andere 
lidstaten en de marktdeelnemers worden
geïnformeerd over deze samenwerking.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor de eerbiediging van de principes van goede regelgevingspraktijk en 
transparantie met betrekking tot de regels/richtsnoeren voor deze samenwerking en 
wederzijdse hulp.

Amendement 183
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden goedgekeurd volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing, beperkt de rechten van het Europees Parlement 
aanzienlijk en moet worden verworpen.
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Amendement 184
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Schrappen

Or. de

Motivering

Richtsnoeren met betrekking tot regionale solidariteit zijn volgens indiener niet nodig, omdat 
het artikel de essentiële voorschriften al omvat.

Amendement 185
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 

Schrappen
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lid 3.

Or. de

Motivering

Bedoeling met de voorgestelde comitologieprocedure is de invloed van het Europees 
Parlement te beperken. Essentiële besluiten over de vormgeving van de gemeenschappelijke 
energiemarkt zouden zo uit de werkingssfeer van de democratische wetgevingsprocedure 
worden verwijderd. Aangezien het resultaat van een comitologieprocedure erg verstrekkende 
gevolgen kan hebben en deze essentiële richtsnoeren gevolgen hebben voor de substantie van 
de ontvlechtingswetgeving waaronder de transmissienetbeheerders vallen, moet de 
comitologieprocedure om het principe worden verworpen.

Amendement 186
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

4. De Commissie neemt binnen een jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn
richtsnoeren voor regionale solidariteit en 
samenwerking aan. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze aan 
te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. en

Amendement 187
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
wijzigen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, lid  
.

Or. de

Motivering

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

Amendement 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen, waarbij de nationale 
soevereiniteit over natuurlijke 
hulpbronnen gerespecteerd wordt. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Or. nl
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Motivering

Solidariteit is goed, maar elk land moet de controle over de eigen natuurlijke hulpbronnen 
behouden.

Amendement 189
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale solidariteit en samenwerking 
aannemen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

4. De Commissie kan richtsnoeren voor 
regionale en Europese solidariteit en 
samenwerking aannemen. Deze maatregel, 
die bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze aan 
te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. lt

Amendement 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 

1. De lidstaten werken onderling samen 
met het doel hun nationale markten, ten 
minste op regionaal niveau, te integreren. 
Met name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
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regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005."

regelgevingskader.

2. Wanneer de samenwerking tussen 
verschillende landen op regionaal niveau 
te kampen krijgt met ernstige problemen, 
kan de Commissie, na een gezamenlijk 
verzoek hiertoe en met instemming van de 
betrokken lidstaten, een regionaal 
coördinator aanwijzen. 
3. De regionaal coördinator bevordert op 
regionaal niveau de samenwerking tussen 
de regelgevende instanties en andere 
bevoegde overheidsinstanties, 
netwerkbeheerders, gasbeurzen, 
netwerkgebruikers en marktpartijen. De 
taken van de coördinator zijn met name:
(a) het bevorderen van nieuwe doelmatige 
investeringen in interconnecties. Hiertoe 
assisteert hij de 
transmissiesysteembeheerders bij de 
opstelling van hun regionale 
interconnectieplan en draagt hij bij aan 
de coördinatie van hun 
investeringsbesluiten en eventueel van 
hun "open season"-procedure;
(b) een efficiënt en veilig gebruik van 
netwerken bevorderen. Hiertoe draagt hij 
bij aan de coördinatie tussen 
transmissiesysteembeheerders, nationale 
regelgevende instanties en andere 
bevoegde nationale overheidsinstanties 
met betrekking tot de uitwerking van hun 
gezamenlijke toewijzings- en gezamenlijke 
zekerheidsmechanismen;
(c) een jaarverslag voorleggen aan de 
Commissie en de lidstaten dat betrekking 
heeft op de vooruitgang die geboekt is in 
de regio en op elk mogelijk probleem of 
obstakel dat deze vooruitgang kan 
belemmeren.
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Or. en

Motivering

Regionale coördinatoren kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de dialoog 
tussen lidstaten, met name wat betreft grensoverschrijdende investeringen.

Amendement 191
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005."

De bevoegde autoriteiten en de nationale 
regelgevende instanties van de lidstaten 
werken onderling samen met het doel hun 
nationale markten, ten minste op regionaal 
niveau, te integreren. Met name moedigen 
zij de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau 
aan, met als doel een concurrerende 
gemeenschappelijke markt tot stand te 
brengen, en bevorderen zij de 
harmonisatie van hun wettelijk en 
regelgevingskader.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat regionale samenwerking leidt tot positieve ontwikkelingen en een 
echte pan-Europese markt, moet interregionale samenwerking ook worden geëist van de 
regelgevers, transportnetbeheerders en het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers. Laatstgenoemde dient tevens de bevoegdheid krijgen om passende 
aanbevelingen te doen ter bevordering van marktintegratie.
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Amendement 192
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.

De lidstaten en hun nationale 
regelgevende instanties werken onderling 
samen met het doel hun nationale markten, 
ten minste op regionaal niveau, te 
integreren. Met name moedigen de 
lidstaten de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau 
aan, met als doel een concurrerende 
gemeenschappelijke markt tot stand te 
brengen, en bevorderen zij de 
harmonisatie van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.

Or. en

Motivering

De regionale samenwerking kan de marktintegratie bevorderen en leiden tot een 
concurrerende Europese markt. Om te waarborgen dat regionale samenwerking leidt tot 
positieve ontwikkelingen en een echte pan-Europese markt, moet interregionale 
samenwerking ook worden geëist van de regelgevers, transportnetbeheerders en het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers. Elke stap in de richting van 
regionale markten mag niet op exclusiviteit zijn gebaseerd en er moet voor deze markten een 
duidelijke regelgevingskader zijn.



PE404.543v03-00 14/130 AM\717987NL.doc

NL

Amendement 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.

De lidstaten en hun nationale 
regelgevende instanties werken onderling 
samen met het doel hun nationale markten, 
ten minste op regionaal niveau, te 
integreren. Met name moedigen de 
lidstaten de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau 
aan, met als doel een concurrerende 
gemeenschappelijke markt tot stand te 
brengen, en bevorderen zij de 
harmonisatie van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.

Or. en

Motivering

De regionale samenwerking kan de marktintegratie bevorderen en leiden tot een 
concurrerende Europese markt. Om te waarborgen dat samenwerking leidt tot positieve 
ontwikkelingen en een echte pan-Europese markt, moet interregionale samenwerking ook 
worden geëist van de regelgevers, transportnetbeheerders en het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers. Laatstgenoemde dient tevens de bevoegdheid 
krijgen om passende aanbevelingen te doen ter bevordering van marktintegratie. Elke stap in 
de richting van regionale markten mag niet op exclusiviteit zijn gebaseerd, en er moet voor 
deze markten een duidelijke regelgevingskader zijn.
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Amendement 194
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005."

De lidstaten en de regelgevingsinstanties 
werken onderling samen met het doel hun 
nationale markten, ten minste op regionaal 
niveau, te integreren. Met name zorgen zij 
voor de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau en 
bevorderen zij de harmonisatie van hun 
wettelijk en regelgevingskader. Het 
geografische gebied waarop de regionale 
samenwerking betrekking heeft, moet 
overeenstemmen met de 
Commissiedefinitie van geografische 
gebieden overeenkomstig artikel 2 nonies, 
lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005."

Or. lt

Amendement 195
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 

De lidstaten werken onderling samen met 
het doel hun nationale markten, ten minste 
op regionaal niveau, te integreren. Met 
name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en zorgen zij voor de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Bovendien zorgen de 
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gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005."

lidstaten voor een minimumniveau van 
interconnectie tussen aan elkaar 
grenzende lidstaten. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005."

Or. en

Motivering

Ten einde een daadwerkelijk interne gasmarkt tot stand te brengen, moeten er genoeg 
interconnecties tussen de lidstaten bestaan. Bovendien wordt dankzij meer interconnecties 
ook de continuïteit van de aanvoer beter gewaarborgd.

Amendement 196
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de samenwerking tussen 
verschillende landen op regionaal niveau 
te kampen krijgt met ernstige problemen, 
kan de Commissie, met instemming van 
de betrokken lidstaten, een regionaal 
coördinator aanwijzen. De regionaal 
coördinator bevordert op regionaal niveau 
de samenwerking tussen de regelgevende 
instanties en andere bevoegde 
overheidsinstanties, netwerkbeheerders, 
gasbeurzen, netwerkgebruikers en 
marktpartijen. De taken van de 
coördinator zijn met name:
(a) het bevorderen van nieuwe doelmatige 
investeringen in interconnecties. Hiertoe 
assisteert hij de 
transmissiesysteembeheerders bij de 
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opstelling van hun regionale 
interconnectieplan en draagt hij bij aan 
de coördinatie van hun 
investeringsbesluiten en eventueel van 
hun "open season"-procedure; 
(b) een efficiënt en veilig gebruik van 
netwerken bevorderen. Hiertoe draagt hij 
bij aan de coördinatie tussen 
transmissiesysteembeheerders, nationale 
regelgevende instanties en andere 
bevoegde nationale overheidsinstanties 
met betrekking tot de uitwerking van hun 
gezamenlijke toewijzings- en gezamenlijke 
zekerheidsmechanismen;
(c) een jaarverslag voorleggen aan de 
Commissie en de lidstaten dat betrekking 
heeft op de vooruitgang die geboekt is in 
de regio en op elk mogelijk probleem of 
obstakel dat deze vooruitgang kan 
belemmeren."

Or. en

Motivering

De creatie van de functie van regionaal coördinator zou de regionale samenwerking ten 
goede komen.

Amendement 197
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 bis. Het Agentschap werkt samen met 
de nationale regelgevende instanties en 
ontvlochten transportnetbeheerders, 
overeenkomstig hoofdstuk III, ter 
waarborging van de convergentie van de 
regelgevingskaders van de regio's met het 
oog op de totstandbrenging van een 
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concurrerende gemeenschappelijke 
markt. Wanneer het bindende 
voorschriften voor een dergelijke 
samenwerking nodig acht, doet het 
aanbevelingen ter zake. Op regionale 
markten wordt het Agentschap de 
verantwoordelijke regelgevende 
instantie."

Or. en

Amendement 198
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 6 bis

Verticaal geïntegreerde bedrijven

Om de onafhankelijkheid van de 
transportnetbeheerders te waarborgen, 
zien de lidstaten erop toe dat verticaal 
geïntegreerde bedrijven met ingang van 
[datum van omzetting plus één jaar] 
moeten voldoen aan de bepalingen van 
artikel 7, lid 1, letter (a) tot (d), en artikel 
9 of aan de bepalingen van artikel 9 ter."

Or. en

Motivering

Er moet een alternatieve methode worden geïntroduceerd om de onafhankelijkheid van 
transmissiesysteembeheerders binnen geïntegreerde bedrijven te waarborgen.
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Amendement 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid –1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"–1. Om de onafhankelijkheid van de 
transportnetbeheerders te waarborgen, 
zien de lidstaten erop toe dat verticaal 
geïntegreerde bedrijven met ingang van 
[datum van omzetting plus één jaar] 
moeten voldoen aan de bepalingen van 
artikel 7, lid 1, letter (a) tot (d), of artikel 9 
of artikel 9 ter."

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt effectieve en doelmatige ontvlechting naar voren gebracht als 
alternatief voor eigendomsontvlechting en onafhankelijke netbeheerders. Het garandeert een 
effectieve scheiding van de transportnetbeheerders zonder inbreuk te plegen op de eigendom 
en zonder aanleiding te geven tot het verkopen van ofwel het transportnet of de 
energieproductie.

Amendement 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid –1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"–1. Om de onafhankelijkheid van de 
transportnetbeheerders te waarborgen, 
zien de lidstaten erop toe dat verticaal 
geïntegreerde bedrijven met ingang van 
[datum van omzetting plus één jaar] 



PE404.543v03-00 20/130 AM\717987NL.doc

NL

moeten voldoen aan de bepalingen van 
artikel 7, lid 1, letter (a) tot (d), en artikel 
9 of aan de bepalingen van artikel 9 ter."

Or. en

Motivering

Dit amendement introduceert daadwerkelijke en efficiënte juridische ontvlechting als een 
alternatief voor eigendomsontvlechting en onafhankelijke systeembeheerders. Het garandeert 
een effectieve scheiding van de transportnetbeheerders zonder inbreuk te plegen op de 
eigendom en zonder aanleiding te geven tot het verkopen van ofwel het transportnet of de 
energieproductie.

Amendement 201
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(d bis) dezelfde persoon niet het recht 
heeft om het transportnet door middel van 
een beheerscontract te beheren of op om 
het even welke andere manier als niet-
eigenaar te beïnvloeden, noch op directe 
of indirecte wijze zeggenschap uit te 
oefenen over of een belang te hebben in 
of rechten uit te oefenen over een bedrijf 
dat een taak van productie of levering 
uitvoert."

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft als doel de bepalingen voor eigendomsontvlechting te versterken.
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Amendement 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen afwijkingen van 
lid 1, onder b) en c), toestaan tot uiterlijk 
[datum van omzetting plus twee jaar], op 
voorwaarde dat de 
transmissiesysteembeheerders geen 
onderdeel vormen van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is niet relevant in een systeem met volledige ontvlechting van de eigendom.

Amendement 203
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen afwijkingen van 
lid 1, onder b) en c), toestaan tot uiterlijk 
[datum van omzetting plus twee jaar], op
voorwaarde dat de 
transmissiesysteembeheerders geen 
onderdeel vormen van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit is niet relevant in een systeem met volledige ontvlechting van de eigendom.

Amendement 204
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen afwijkingen van 
lid 1, onder b) en c), toestaan tot uiterlijk 
[datum van omzetting plus twee jaar], op 
voorwaarde dat de 
transmissiesysteembeheerders geen 
onderdeel vormen van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is niet relevant in een systeem met volledige ontvlechting van de eigendom.

Amendement 205
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transmissiesystemen bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transmissiesystemen bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
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beheerder van de betrokken 
transmissiesystemen. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij overeenkomstig 
artikel 9 bis is erkend als onafhankelijke 
systeembeheerder.

beheerder van de betrokken 
transmissiesystemen. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij volledig voldoet 
aan dit artikel.

Or. en

Motivering

Alle niet volledig ontvlochten ondernemingen mogen niet als transportnetbeheerder optreden.

Amendement 206
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transmissiesystemen bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transmissiesystemen. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij overeenkomstig 
artikel 9 bis is erkend als onafhankelijke 
systeembeheerder.

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transmissiesystemen bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transmissiesystemen. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij volledig voldoet 
aan dit artikel.

Or. en

Motivering

Alle niet volledig ontvlochten ondernemingen mogen niet als transportnetbeheerder optreden.
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Amendement 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transmissiesystemen bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transmissiesystemen. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij overeenkomstig 
artikel 9 bis is erkend als onafhankelijke 
systeembeheerder.

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transmissiesystemen bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als
beheerder van de betrokken 
transmissiesystemen. Geen andere 
onderneming mag deel uitmaken van de 
joint venture, tenzij zij volledig voldoet 
aan dit artikel.

Or. en

Motivering

Alle niet volledig ontvlochten ondernemingen mogen niet als transportnetbeheerder optreden.

Amendement 208
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten waken erover dat de in 
artikel 10, lid 1, bedoelde commercieel 
gevoelige informatie in de handen van een 
transmissiesysteembeheerder die deel heeft 
uitgemaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf en het personeel van die beheerder 
niet worden overgedragen aan 

6. De lidstaten waken erover:
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ondernemingen die een van de taken in de 
vorm van productie of levering uitvoeren.

(a) dat de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
commercieel gevoelige informatie in de 
handen van een 
transmissiesysteembeheerder die deel heeft 
uitgemaakt van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf en het personeel van die beheerder 
niet worden overgedragen aan 
ondernemingen die een van de taken in de 
vorm van productie of levering uitvoeren;
(b) dat transportnetbeheerders een 
conformiteitsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag is 
uitgesloten en dat de
transparantieverplichtingen worden 
nageleefd. In dit programma moeten de 
specifieke verplichtingen van de 
werknemers van de 
transmissiesysteembeheerder ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De naleving van 
deze verplichtingen wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder. De 
nationale regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
nalevingsprogramma door de 
transmissiesysteembeheerder; 
(c) dat transportnetbeheerders een 
persoon of orgaan tot toezichthouder 
benoemen, met de volgende taken:
(i) controle op de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(ii) opstelling van een jaarlijks 
conformiteitsverslag en indiening van dit 
verslag bij de nationale regelgevende 
instantie;
(iii) het doen van aanbevelingen met 
betrekking tot het nalevingsprogramma 
en de uitvoering daarvan; 
(d) dat de onafhankelijkheid van de 
toezichthouder gewaarborgd is, met name 
door de in de desbetreffende 
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arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden, en dat de toezichthouder 
toegang heeft tot alle relevante boeken, 
gegevens en kantoren van de 
transportnetbeheerders en tot alle 
informatie die nodig is voor de goede 
uitvoering van de toegewezen taken.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft als doel de bepalingen voor eigendomsontvlechting te versterken.

Amendement 209
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
transportnetbeheerder en zijn 
aandeelhouder geen activiteiten 
uitoefenen die afbreuk doen aan het 
vermogen van de transportnetbeheerder 
om zijn financiële verplichtingen na te 
komen, ondanks een efficiënt 
netwerkbeheer (financiële 
afschermingmaatregelen)."

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft als doel de bepalingen voor eigendomsontvlechting te versterken.
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Amendement 210
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 bis. De ontvlechting van verticaal 
geïntegreerde bedrijven mag niet leiden 
tot een verhoging van de gastarieven voor 
de klant of tot andere negatieve sociale 
gevolgen."

Or. xm

Amendement 211
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 bis. De bepalingen van dit artikel 
gelden op gelijke wijze voor alle 
transportneteigenaars / -beheerders, 
ongeacht hun land van herkomst."

Or. en

Motivering

Alle transportnetbeheerders moeten, wanneer zij in de EU actief zijn, onder dezelfde 
sectorregels vallen.
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Amendement 212
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 bis. De bepalingen van dit artikel 
gelden op gelijke wijze voor alle 
transportneteigenaars / -beheerders, 
ongeacht hun land van herkomst."

Or. en

Amendement 213
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 ter. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving van lid 6, letters b) en c), van dit 
artikel door de transportnetbeheerder te 
waarborgen. Deze maatregel, die de niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen, onder meer door ze 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 30, lid 3, bedoelde 
regelgevingprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering

De Commissie moet de mogelijkheid hebben richtsnoeren vast te leggen die ervoor zorgen dat 
de verplichtingen in artikel 7, lid 6 (nieuw), worden nageleefd.
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Amendement 214
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6 ter. De lidstaten houden toezicht op het 
proces van de ontvlechting van verticaal 
geïntegreerde bedrijven en doen de 
Commissie een voortgangsverslag 
toekomen."

Or. lt

Amendement 215
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis Schrappen
Zeggenschap over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
landen geen zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. en
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Motivering

In verband met de eigendomsontvlechting en het model van onafhankelijke netbeheerders 
waren mechanismen nodig om investeringen door geïntegreerde bedrijven uit derde landen 
tegen te gaan en er zo voor te zorgen dat eigendomsontvlechting en onafhankelijke 
netbeheerders ook verplicht zijn voor bedrijven uit derde landen. Aangezien 
eigendomsontvlechting en het model van onafhankelijke netbeheerders niet meer de enige 
opties zouden mogen zijn, zijn dergelijke mechanismen niet langer noodzakelijk.

Amendement 216
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis Schrappen
Zeggenschap over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
landen geen zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. en

Motivering

Elk voorstel om investeringen door derde landen uit te sluiten zal leiden tot een verlaging van 
de investeringsdiversiteit, met als mogelijk resultaat een gebrek aan investeringen, een 
vertraging van het tempo waarin een werkende open markt tot stand wordt gebracht en een 
vermindering van de diversiteit aan systemen en de flexibiliteit van de systemen.
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Amendement 217
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis Schrappen
Zeggenschap over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
landen geen zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. en

Motivering

Vervangen door een nieuw lid 7 in artikel 7. Elk voorstel om investeringen door derde landen 
uit te sluiten zal leiden tot een verlaging van de investeringsdiversiteit, met als mogelijk 
resultaat een gebrek aan investeringen, een vertraging van het tempo waarmee een werkende 
open markt tot stand wordt gebracht en een vermindering van de diversiteit en de flexibiliteit 
van de systemen.

Amendement 218
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis Schrappen
Zeggenschap over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
landen geen zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. en

Motivering

Gelet op de dalende gasproductie in de Europese Unie en het feit dat investeringen in de 
gasinfrastructuur dringend nodig zijn, mogen buitenlandse investeerders niet van 
investeringen in de Europese infrastructuur worden uitgesloten.

Amendement 219
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis Schrappen
Zeggenschap over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
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landen geen zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. de

Motivering

Gelet op de dalende gasproductie en het feit dat investeringen in de gasinfrastructuur 
dringend nodig zijn, mogen buitenlandse producenten niet als investeerders worden 
uitgesloten. Als producenten verregaand van investeringen in de Europese gasinfrastructuur 
worden uitgesloten, wordt elk engagement van de producenten met betrekking tot de 
continuïteit van de Europese voorziening via deze investeringen ook uitgesloten. Deze 
voorstellen zetten ook de gevestigde partnerschappen met de producerende landen op de 
helling.

Amendement 220
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis Schrappen
Zeggenschap over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders
1. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap mag 
een persoon of mogen personen uit derde 
landen geen zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
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waarbij de Gemeenschap partij is.

Or. de

Motivering

Gelet op de dalende gasproductie en het feit dat investeringen in de gasinfrastructuur 
dringend nodig zijn, mogen buitenlandse producenten niet worden uitgesloten als 
investeerders. Als producenten verregaand van investeringen in de Europese 
gasinfrastructuur worden uitgesloten, wordt elk engagement van de producenten met 
betrekking tot de continuïteit van de Europese voorziening via deze investeringen ook 
uitgesloten. Deze voorstellen zetten ook de gevestigde partnerschappen met de producerende 
landen op de helling.

Amendement 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverlet de internationale verplichtingen 
van de Gemeenschap mag een persoon of 
mogen personen uit derde landen geen 
zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders.

1. Onverlet de internationale verplichtingen 
van de Gemeenschap mag een persoon of 
mogen personen uit derde landen geen 
zeggenschap hebben over 
transmissiesysteemeigenaars en 
transmissiesysteembeheerders, 
opslagcapaciteit of beheerders van 
opslagcapaciteit en hubs of 
hubbeheerders.

Or. en

Motivering

Gasopslagcapaciteit en -hubs zijn in het kader van de gasinfrastructuur evenzeer van vitaal 
belang als transmissiesystemen en daarom moet de bepaling betreffende derde landen tot 
deze installaties worden uitgebreid.
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Amendement 222
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten die 
bedoeld is om een gemeenschappelijk 
kader voor investeringen in de 
energiesector in te stellen en de 
energiemarkt van een derde land ook voor 
binnen de Unie gevestigde bedrijven open 
te stellen en waarbij de Gemeenschap 
partij is.

Or. en

Motivering

Het concept van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en derde landen moet worden 
verduidelijkt, om ervoor te zorgen dat er eenduidig mee wordt verwezen naar een specifieke 
overeenkomst op het gebied van energie die handhaving van de rechtsstaat zowel op de 
Europese als op externe markten, wederkerigheid en volledige regels voor de bescherming 
van investeringen omvat.

Amendement 223
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten 
waarbij de Gemeenschap partij is.

2. Van lid 1 kan worden afgeweken 
wanneer met één of verscheidene derde 
landen een overeenkomst is gesloten die 
bedoeld is om een gemeenschappelijk 
kader voor investeringen in de 
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energiesector in te stellen en de 
energiemarkt van een derde land ook voor 
in de Unie gevestigde bedrijven open te 
stellen en waarbij de Gemeenschap partij 
is.

Or. en

Motivering

Het concept van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en derde landen moet worden 
verduidelijkt, om ervoor te zorgen dat er eenduidig mee wordt verwezen naar een specifieke 
overeenkomst op het gebied van energie die handhaving van de rechtsstaat zowel op de 
Europese als op externe markten en wederkerigheid omvat. In zoverre, als bedrijven uit derde 
landen toegang krijgen tot de Europese markt, moet hetzelfde recht van toegang worden 
verleend aan Europese bedrijven die zich op de markt van deze derde landen willen begeven.

Amendement 224
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter Schrappen
Aanwijzing en certificatie van 
transmissiesysteembeheerders
1. Ondernemingen die eigenaar zijn van 
een transmissiesysteem en die 
overeenkomstig de onderstaande 
certificatieprocedure gecertificeerd zijn 
door een nationale regelgevende instantie 
als zijnde in overeenstemming met de 
eisen van artikel 7, lid 1, en artikel 7 bis, 
worden door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als 
transmissiesysteembeheerders. De 
aanwijzing van 
transmissiesysteembeheerders wordt 
aangemeld aan de Commissie en 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
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de Europese Unie.
2. Onverlet de internationale 
verplichtingen van de Gemeenschap 
wordt, wanneer om certificatie wordt 
verzocht door de eigenaar van een 
transmissiesysteem of door een 
transmissiesysteembeheerder waarover 
een persoon uit een derde land 
zeggenschap heeft in de zin van 
artikel 7 bis, deze certificatie geweigerd 
tenzij de eigenaar van het 
transmissiesysteem of de 
transmissiesysteembeheerder aantoont dat 
de betrokken entiteit onmogelijk direct of 
indirect kan worden beïnvloed, in 
overtreding van artikel 7, lid 1, door een 
exploitant die actief is op het gebied van 
de productie of levering van gas of 
elektriciteit of door een derde land.
3. De transmissiesysteembeheerders 
stellen de regelgevende instantie in kennis 
van elke geplande transactie die een 
herevaluatie van hun overeenstemming 
met artikel 7, lid 1, of artikel 7 bis.
4. De regelgevende instanties zien toe op 
de blijvende naleving door de 
transmissiesysteembeheerders van 
artikel 7, lid 1, en artikel 7 bis. Zij starten 
een certificatieprocedure op om bedoelde 
naleving te waarborgen:
(a) wanneer zij overeenkomstig lid 3 een 
kennisgeving van de 
transmissiesysteembeheerder ontvangen;
(b) op eigen initiatief wanneer zij er 
kennis van hebben dat een geplande 
wijziging van rechten of invloed over 
transmissiesysteemeigenaars of -
beheerders kan leiden tot een inbreuk op 
artikel 7, lid 1, of artikel 7 bis, of wanneer 
zij redenen hebben om te geloven dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden; 
of
(c) na een met redenen omkleed verzoek 
van de Commissie.
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5. De regelgevende instanties nemen een 
besluit betreffende de certificatie van een 
transmissiesysteembeheerder binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving 
door de transmissiesysteembeheerder of 
de datum van het verzoek van de 
Commissie. Na het verstrijken van deze 
periode wordt de certificatie geacht te zijn 
toegekend. Het expliciete of stilzwijgende 
besluit van de regelgevende instantie 
wordt pas van kracht na de afronding van 
de procedure van lid 6 tot en met 9 en 
uitsluitend wanneer de Commissie geen 
bezwaar aantekent.
6. Het expliciete of stilzwijgende besluit 
betreffende de certificatie van een 
transmissiesysteembeheerder wordt door 
de regelgevende instantie onverwijld ter 
kennis gebracht van de Commissie, samen 
met alle relevante informatie in verband 
met dit besluit. 
7. De Commissie onderzoekt de 
kennisgeving zodra zij die heeft 
ontvangen. Wanneer zij van oordeel is dat 
het besluit van de regelgevende instantie 
ernstige twijfels doet rijzen wat de 
verenigbaarheid betreft met artikel 7, 
lid 1, artikel 7 bis of artikel 7 ter, lid 2, 
besluit de Commissie binnen twee 
maanden na ontvangst van de 
kennisgeving over het inleiden van een 
procedure. In een dergelijk geval nodigt 
zij de regelgevende instantie en de 
betrokken transmissiesysteembeheerder 
uit om hun opmerkingen te maken. 
Wanneer de Commissie aanvullende 
informatie opvraagt, kan de periode van 
twee maanden worden verlengd met twee 
extra maanden, die ingaan vanaf de 
ontvangst van de volledige informatie.
8. Wanneer de Commissie besluit een 
procedure in te leiden neemt zij binnen 
een termijn van maximaal vier maanden 
na dit besluit het definitieve besluit
(a) geen bezwaar te maken tegen het 
besluit van de regelgevende instantie;
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of
(b) wanneer zij van oordeel is dat niet is 
voldaan aan artikel 7, lid 1, artikel 7 bis of 
artikel 7 ter, lid 2, de betrokken 
regelgevende instantie te verzoeken haar 
besluit te wijzigen of in te trekken. 
9. Wanneer de Commissie niet heeft 
besloten een procedure in te leiden of 
geen definitief besluit heeft genomen 
binnen de in lid 7, respectievelijk lid 8 
bedoelde termijn, wordt zij geacht geen 
bezwaar te hebben gemaakt tegen het 
besluit van de regelgevende instantie.
10. De regelgevende instantie maakt dat 
zij binnen een termijn van vier weken het 
besluit van de Commissie naleeft door 
haar certificatiebesluit te wijzigen of in te 
trekken en stelt de Commissie daarvan in 
kennis.
11. De regelgevende instanties en de 
Commissie kunnen bij de 
transmissiesysteembeheerders en 
bedrijven die een van de taken in de vorm 
van productie of levering uitvoeren, alle 
informatie opvragen die relevant is voor 
de uitvoering van haar taken 
overeenkomstig dit artikel.
12. De regelgevende instanties en de 
Commissie bewaren de vertrouwelijkheid 
van commercieel gevoelige informatie.
13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie voor een certificatieprocedure voor eigendomsontvlechte 
transportnetbeheerders en onafhankelijke netbeheerders kost te veel geld en is te 
bureaucratisch. De correcte uitvoering van de ontvlechtingsvoorschriften kan eveneens 
gevrijwaard worden aan de hand van onafgebroken toezicht op en continue controle van de 
transportnetbeheerders door de regelgevende instanties.

Amendement 225
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hierover moet niet door de Commissie in het kader van de comitologieprocedure worden 
besloten, maar in het kader van de medebeslissing.

Amendement 226
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter – lid 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Schrappen

Or. de

Motivering

De aanwijzing en certificatie van transmissiesysteembeheerders is al voldoende uitgewerkt in 
de richtlijn. Het is daarom niet nodig de Commissie te machtigen richtsnoeren vast te stellen.

Amendement 227
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

13. De Commissie kan richtsnoeren met 
een nadere omschrijving van de procedure 
die moet worden gevolgd voor de 
toepassing van de leden 6 tot en met 9 
wijzigen. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, lid 
3.

Or. de
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Motivering

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

Amendement 228
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"13 bis. De procedures in dit artikel, in 
het bijzonder de beperkingen in lid 2, zijn 
niet van toepassing op 
upstreampijpleidingen die alleen bedoeld 
zijn om de netwerken van landen van 
herkomst van gasleveringen rechtstreeks 
te verbinden met een aankomstpunt op het 
grondgebied van de Gemeenschap, noch 
op de moderniseringen hiervan."

Or. en

Motivering

Upstreampijpleidingen die rechtstreeks op het grondgebied van de Gemeenschap aankomen, 
worden niet aan de certificatieprocedure onderworpen. De ontwikkeling van grote 
gasproductie- en transportprojecten is gewoonlijk een zaak van internationale consortia 
waartoe buitenlandse productiebedrijven behoren.

Amendement 229
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter – lid 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"13 bis. De procedures in dit artikel, in 
het bijzonder de beperkingen in lid 2, zijn 
niet van toepassing op
upstreampijpleidingen die alleen bedoeld 
zijn om de netwerken van landen van 
herkomst van gasleveringen rechtstreeks 
te koppelen aan een aankomstpunt op het 
grondgebied van de Gemeenschap, noch 
op de moderniseringen hiervan."

Or. en

Motivering

Upstreampijpleidingen die rechtstreeks op het grondgebied van de Gemeenschap aankomen, 
worden niet aan de certificatieprocedure onderworpen. De ontwikkeling van grote 
gasproductie- en transportprojecten is gewoonlijk een zaak van internationale consortia 
waartoe buitenlandse productiebedrijven behoren.

Amendement 230
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"13 bis. De procedures in dit artikel, in 
het bijzonder de beperkingen in lid 2, zijn 
niet van toepassing op 
upstreampijpleidingen die alleen bedoeld 
zijn om de netwerken van landen van 
herkomst van gasleveringen rechtstreeks 
te koppelen aan een aankomstpunt op het 
grondgebied van de Gemeenschap, noch 
op de moderniseringen hiervan."

Or. en
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Motivering

De ontwikkeling van gastransportprojecten is gewoonlijk een zaak van internationale 
consortia waartoe buitenlandse productiebedrijven behoren: als de certificatieprocedure 
geldt voor pijpleidingen die rechtstreeks op het grondgebied van de Gemeenschap aankomen, 
worden de investeringen in gasimport hierdoor gehinderd.  Certificatie mag alleen worden 
geëist voor infrastructuur voor transit en intern gastransport, om te voorkomen dat controle 
hierover door buitenlandse verticaal geïntegreerde bedrijven een correcte marktontwikkeling 
belemmert.

Amendement 231
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 ter – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"13 bis. De procedures in dit artikel, in 
het bijzonder de beperkingen in lid 2, zijn 
niet van toepassing op 
upstreampijpleidingen die alleen bedoeld 
zijn om de netwerken van landen van 
herkomst van gasleveringen rechtstreeks 
te koppelen aan een aankomstpunt op het 
grondgebied van de Gemeenschap, noch 
op de moderniseringen hiervan."

Or. en

Motivering

Upstreampijpleidingen die rechtstreeks op het grondgebied van de Gemeenschap aankomen, 
worden niet aan de certificatieprocedure onderworpen. De ontwikkeling van grote 
gasproductie- en transportprojecten is gewoonlijk een zaak van internationale consortia 
waartoe buitenlandse productiebedrijven behoren: in de meeste gevallen worden een aantal 
bedrijven die aan deze projecten deelnemen, door derde landen gecontroleerd of participeren 
derde landen erin.
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Amendement 232
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 7 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater Schrappen
Aanwijzing van beheerders van opslag- en 
LNG-installaties
De lidstaten wijzen, voor een door de 
lidstaten te bepalen termijn rekening 
houdend met overwegingen van efficiëntie 
en economisch evenwicht, één of meer 
systeembeheerders aan, of zij eisen van 
aardgasbedrijven met eigen opslag- of 
LNG-installaties dat zij dergelijke 
systeembeheerders aanwijzen.

Or. en

Amendement 233
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheert, onderhoudt en ontwikkelt 
onder economische voorwaarden veilige, 
betrouwbare en efficiënte transmissie-, 
opslag- en/of LNG-installaties en besteedt 
daarbij de nodige aandacht aan het milieu 
en bevordert energie-efficiëntie en 
onderzoek en ontwikkeling, met name met 
het oog op de marktpenetratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
verspreiding van technologieën met lage 
koolstofinhoud.

(a) beheert, onderhoudt en ontwikkelt 
onder economische voorwaarden veilige, 
betrouwbare en efficiënte transmissie-, 
opslag- en/of LNG-installaties en besteedt 
daarbij de nodige aandacht aan het milieu.
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Or. de

Motivering

De taak van transmissiesysteem-, opslag- en/of LNG-beheerders is een veilige, betrouwbare 
en efficiënte infrastructuur te garanderen. Doelstellingen die verder gaan dan dat, kunnen 
niet door beheerders worden gehaald. Zij zijn de verantwoordelijkheid van de lidstaten in 
kwestie of van andere marktdeelnemers.

Amendement 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheert, onderhoudt en ontwikkelt 
onder economische voorwaarden veilige, 
betrouwbare en efficiënte transmissie-, 
opslag- en/of LNG-installaties en besteedt 
daarbij de nodige aandacht aan het milieu 
en bevordert energie-efficiëntie en 
onderzoek en ontwikkeling, met name met 
het oog op de marktpenetratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
verspreiding van technologieën met lage
koolstofinhoud.

(a) beheert, onderhoudt en ontwikkelt 
onder economische voorwaarden veilige, 
betrouwbare en efficiënte transmissie-, 
opslag- en/of LNG-installaties en besteedt 
daarbij de nodige aandacht aan het milieu 
en bevordert energie-efficiëntie en de 
proactieve integratie zowel van 
hernieuwbare energie op grote schaal en 
gedecentraliseerde energie-opwekking als 
van onderzoek en ontwikkeling om deze 
doelstellingen te halen.

Or. en

Motivering

Het is ook de taak van de systeembeheerders hernieuwbare energie proactief te integreren.
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Amendement 235
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In artikel 8, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
(d bis) het innen van congestielasten en 
betalingen in het kader van het 
vergoedingsmechanisme voor 
elektriciteitsstromen tussen 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig artikel 3 van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003, het verlenen en 
beheren van toegang van derden en het 
motiveren van besluiten tot een weigering 
daarvan, een en ander onder toezicht van 
de nationale regelgevende instanties; bij 
de uitvoering van hun werkzaamheden uit 
hoofde van dit artikel nemen 
transportnetbeheerders in de eerste plaats 
de voordelen in aanmerking van de regio 
waarin zij werkzaam zijn."

Or. en

Motivering

Dit is een uiteenzetting van de werkzaamheden die door transportnetbeheerders moeten 
worden uitgevoerd, maar wij moeten ook verzekeren dat besluiten om toegang te weigeren op 
een transparante manier worden gemotiveerd.

Amendement 236
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 8, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
"3. De lidstaten kunnen via hun nationale 
regelgevende instanties verlangen dat 
transportnetbeheerders voldoen aan 
minimumnormen voor het onderhoud en 
de ontwikkeling van het transportnet, 
inclusief koppelingscapaciteit. De 
nationale regelgevende instanties moeten 
ruimere bevoegdheden krijgen om voor 
consumentenbescherming binnen de Unie 
te zorgen."

Or. en

Motivering

Wanneer besluiten over het onderhoud worden genomen moet consumentenbescherming 
voorop staan, om te verzekeren dat er geen nadelige gevolgen zijn voor eindafnemers. 
Momenteel behoort het niet tot de bevoegdheden van een groot aantal nationale regelgevende 
instanties om rekening te houden met de Europese consument, zodat alle besluiten worden 
genomen met alleen de nationale consument in gedachten, en daarom moet hierin 
verandering komen om een echte Europese energiemarkt te doen slagen.

Amendement 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 8, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
"3. De lidstaten kunnen via hun nationale 
regelgevende instanties verlangen dat 
transportnetbeheerders voldoen aan 
minimumnormen voor het onderhoud en 
de ontwikkeling van het transportnet, 
inclusief koppelingscapaciteit. De 
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nationale regelgevende instanties moeten 
ruimere bevoegdheden krijgen om voor 
consumentenbescherming binnen de Unie 
te zorgen."

Or. en

(Toevoeging van een verduidelijking in artikel 8, lid 3, van Richtlijn 2003/55/EG)

Motivering

Wanneer besluiten over het onderhoud worden genomen moet consumentenbescherming 
voorop staan, om te verzekeren dat er geen nadelige gevolgen zijn voor eindafnemers. 
Momenteel behoort het niet tot de bevoegdheden van een groot aantal nationale regelgevende 
instanties om rekening te houden met de Europese consument, zodat alle besluiten worden 
genomen met alleen de nationale consument in gedachten, en daarom moet hierin 
verandering komen om een echte Europese energiemarkt te doen slagen.

Amendement 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 – leden 4 bis tot en met 4 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Aan artikel 8 worden de 
volgende leden toegevoegd:
"4 bis. Transportnetbeheerders werken 
ten minste om de twee jaar een 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk uit. 
Zij nemen doeltreffende maatregelen om 
de adequaatheid van het systeem en de 
voorzieningszekerheid te waarborgen.
4 ter. Het 10-jarig ontwikkelingsplan voor 
het netwerk moet met name:
(a) de marktpartijen een indicatie te geven 
van de hoofdtransmissie-infrastucturen 
die gedurende de komende tien jaar 
moeten worden gebouwd;
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(b) een uiteenzetting bevatten van alle 
investeringen waarover reeds een besluit 
is genomen, alsmede nieuwe 
investeringen aanwijzen waarvoor binnen 
de komende drie jaar een 
uitvoeringsbesluit moet worden genomen.
4 quater. Voor de uitwerking van dit 10-
jarig ontwikkelingsplan voor het netwerk 
stelt elke transmissiesysteembeheerder een 
hypothese op over de ontwikkeling van 
opwekking, verbruik en uitwisseling met 
andere landen, en houdt hij rekening met 
bestaande plannen voor investeringen in 
het netwerk op regionale en Europese 
schaal. De transmissiesysteembeheerder 
dient het ontwerpplan tijdig in bij de 
bevoegde nationale instantie.
4 quinquies. De bevoegde nationale 
instantie pleegt op open en transparante 
wijze met alle relevante 
netwerkgebruikers overleg over het 
ontwerp en kan het resultaat van dit 
overleg, met name eventuele 
investeringsbehoeften, openbaar maken. 
4 sexies. De bevoegde nationale instantie 
controleert of het ontwerp van 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk alle 
investeringsbehoeften dekt die tijdens het 
overleg zijn vastgesteld. De bevoegde 
nationale instantie kan van de 
transmissiesysteembeheerder eisen dat 
deze dit plan wijzigt.
4 septies. De bevoegde nationale instantie 
als bedoeld in de leden 4 quater, 4 
quinquies en 4 sexies, kan de nationale 
regelgevende instantie zijn, enige andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie of 
een door transmissiesysteembeheerders 
opgerichte trustee voor 
netwerkontwikkeling. In laatstgenoemd 
geval dienen de 
transmissiesysteembeheerders het ontwerp 
van hun statuten, ledenlijst en reglement 
ter goedkeuring in bij de bevoegde 
nationale overheidsinstantie.
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4 octies. Indien de 
transmissiesysteembeheerder een 
specifieke investering die in het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk is 
opgenomen, niet binnen drie jaar doet, 
zien de lidstaten erop toe dat de nationale 
regelgevende instantie of enige andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie de 
nodige bevoegdheid heeft voor het nemen 
van een van de volgende maatregelen:
(a) met alle legale middelen de 
transmissiesysteembeheerder verzoeken 
zijn investeringsverplichtingen na te 
komen met gebruikmaking van zijn 
financiële capaciteiten, of
(b) onafhankelijke investeerders ertoe 
uitnodigen een offerte in te dienen voor de 
noodzakelijke investering in een 
transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder ertoe 
verplichten:
– in te stemmen met financiering door een 
derde,
– in te stemmen met de aanleg van de 
nieuwe activa door een derde of deze 
activa zelf aan te leggen, en
– de betreffende nieuwe activa te beheren.
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de nationale 
regelgevende instantie of een andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie. In 
beide gevallen moet regulering van 
tarieven zorgen voor inkomsten ter 
dekking van de kosten van dergelijke 
investeringen.
4 nonies. De bevoegde nationale 
overheidsinstantie houdt toezicht op en 
evalueert de tenuitvoerlegging van het 
investeringsplan.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde wijzigingen in artikel 8 zorgen er met name voor dat de noodzakelijke 
investeringen in het gasnet zullen worden gedaan, desnoods tegen de wil van de 
transmissiesysteembeheerder, en dat een aansluiting op het net niet kan worden geweigerd. 
Ingeval de transmissiesysteembeheerder weigert een specifieke investering te doen, is 
voorzien in twee maatregelen: de bevoegde overheidsinstantie vraagt de 
transmissiesysteembeheerder te investeren of zij schrijft een aanbestedingsprocedure uit. 

Amendement 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Aan artikel 8 wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"4 bis. Bij de verrichting van hun taken 
houden de transmissiesysteembeheerders 
rekening met de door het Europese 
Netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
vastgestelde technische en marktcodes." 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de door het Europese Netwerk van transmissiesysteembeheerders voor 
gas vastgestelde technische en marktcodes door alle transmissiesysteembeheerders worden 
gebruikt. Door de koppeling van deze codes aan de taken van de 
transmissiesysteembeheerders, als in de gasrichtlijn gedefinieerd, wordt de juridische 
betekenis van de codes aanzienlijk vergroot en verliezen zij hun volledig vrijblijvende 
karakter.
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Amendement 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Effectieve en doeltreffende ontvlechting 
van transmissiesystemen
I. Activa, apparatuur, personeel en 
identiteit
1. Transmissiesysteembeheerders zijn 
voorzien van alle menselijke, fysieke en 
financiële hulpbronnen van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die nodig zijn voor 
de reguliere werkzaamheden van 
gastransmissie, en met name:
(i) transportnetbeheerders bezitten de 
activa die noodzakelijk zijn voor de 
reguliere werkzaamheden van 
gastransport;
(ii) transportnetbeheerders hebben het 
personeel in dienst dat noodzakelijk is 
voor de reguliere werkzaamheden van 
gastransport;
(iii) het delen van personeel en de 
verlening van diensten tussen takken van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf dat 
werkzaamheden van opwekking of 
levering verricht, blijft beperkt tot 
gevallen zonder mogelijkheid van 
discriminatie en is onderworpen aan 
goedkeuring door nationale regelgevende 
autoriteiten, teneinde bezorgdheid over
mededinging en belangenconflicten uit te 
sluiten;
(iv) passende financiële hulpbronnen voor 
toekomstige investeringsprojecten worden 
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tijdig beschikbaar gesteld.
2. De activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de reguliere werkzaamheden 
van gastransmissie, genoemd in lid 1, 
omvatten ten minste:
– vertegenwoordiging van de 
transmissiesysteembeheerder en contacten 
met derden en met nationale regelgevende 
instanties,
– het verlenen en beheren van toegang 
van derden tot het net,
– inning van toegangsheffingen, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003,
– exploitatie, onderhoud en ontwikkeling 
van het transmissiesysteem,
– investeringsplanning ter waarborging 
van de capaciteit op lange termijn van het 
systeem om een redelijke vraag aan te 
kunnen en de voorzieningszekerheid te 
waarborgen,
– juridische dienstverlening,
– accountancy en IT-diensten.
3. Transmissiesysteembeheerders zijn 
opgezet in de juridische vorm van een 
naamloze vennootschap.
4. De transmissiesysteembeheerder heeft 
zijn eigen bedrijfsidentiteit die wezenlijk 
afwijkt van die van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, met afzonderlijke 
merknaam, communicatie en gebouwen.
5. De rekeningen van de 
transmissiesysteembeheerders worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan de persoon die het verticaal 
geïntegreerde bedrijf en alle daaraan 
gelieerde ondernemingen controleert.
II. Onafhankelijkheid van het bestuur van 
de transmissiesysteembeheerder, de 
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directeur/directie
6. Besluiten over de benoeming en een 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de president-directeur of 
leden van de uitvoerende raad van de 
transmissiesysteembeheerder en besluiten 
over de sluiting of voortijdige opzegging 
van de arbeidsovereenkomsten met deze 
personen worden aangemeld bij de 
nationale regelgevende instantie of bij 
enige andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. Deze besluiten en 
overeenkomsten worden alleen bindend 
indien de regelgevende instantie of een 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie hierover geen veto 
heeft uitgesproken binnen een termijn van 
drie weken na de melding. Een veto kan 
worden uitgesproken indien bij de 
aanstelling en de sluiting van de 
desbetreffende overeenkomst ernstige 
twijfel rijst over de professionele 
onafhankelijkheid van de benoemde 
president-directeur of het directielid; in 
geval van voortijdige beëindiging van de 
aanstelling en de respectieve 
overeenkomsten met de personen in 
kwestie mag het vetorecht alleen worden 
uitgeoefend indien ernstige twijfel bestaat 
over de grondslag en de beweegredenen 
voor de beëindiging in kwestie.
7. Ingeval van een voortijdige beëindiging 
van aanstelling wordt de president-
directeur of het lid van de uitvoerende 
raad van de transportnetbeheerder het 
recht gegarandeerd om in beroep te gaan 
bij de nationale regelgevende instantie, bij 
een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of bij een rechtbank
8. Na beëindiging van de aanstelling bij 
de transmissiesysteembeheerder oefenen 
de president-directeurs/leden van de 
uitvoerende raad gedurende ten minste 
drie jaar geen functie uit in enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van opwekking of 
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levering verricht.
9. De directeur/directieleden 
houdt/houden geen belangen aan in of 
ontvangt/ontvangen geen vergoeding van 
enige andere onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan de 
transmissiesysteembeheerder. De 
vergoeding van de president-directeur/de 
leden van de uitvoerende raad mag op 
geen enkele wijze afhangen van andere 
activiteiten van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf dan die van de 
transportnetbeheerder.
10. De directeur of de directieleden van de 
transmissiesysteembeheerder mogen niet 
direct of indirect verantwoordelijk zijn 
voor de dagelijkse exploitatie van enige 
andere tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.
11. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen heeft de 
transmissiesysteembeheerder 
daadwerkelijk het recht om onafhankelijk 
van het geïntegreerde gasbedrijf besluiten 
te nemen met betrekking tot de activa die 
nodig zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud en de ontwikkeling van het 
netwerk. Dit sluit het bestaan niet uit van 
geschikte coördinatiemechanismen om te 
waarborgen dat de economische en 
managementtoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
van de activa betreft, indirect geregeld 
overeenkomstig artikel 24 quater, 
beschermd worden. Met name moet dit het 
voor moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
transmissiesysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen vast te 
stellen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven met 
betrekking tot de dagelijkse 
bedrijfsvoering of individuele besluiten 
over de aanleg of modernisering van 
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transmissielijnen die niet verder gaan dan 
de voorwaarden van het goedgekeurde 
financieringsplan, of een gelijkwaardig 
instrument.
III. Raad van toezicht / raad van bestuur
12. Voorzitters van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder nemen niet 
deel aan enige tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van opwekking of levering verricht.
13. In de raden van toezicht/raden van 
bestuur van transmissiesysteembeheerders 
hebben de onafhankelijke leden zitting die 
zijn benoemd voor een termijn van ten 
minste vijf jaar. De benoeming van de 
leden van de raad van toezicht/de raad 
van bestuur wordt gemeld bij de nationale 
regelgevende instantie of bij een andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie en 
wordt bindend onder de in lid 6 
omschreven voorwaarden.
14. Voor de toepassing van lid 13 wordt 
een lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van een 
transmissiesysteembeheerder geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij niet 
zakelijk of anderszins is betrokken bij het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, de 
meerderheidsaandeelhouders of het 
management daarvan, waardoor een 
belangenconflict zou ontstaan, met name:
(a) hij/zij is in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan zijn/haar benoeming als 
lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur geen werknemer geweest van om 
het even welke tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van productie of levering verricht;
(b) hij heeft geen belangen in en ontvangt 
geen enkele vergoeding van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of daaraan gelieerde 
ondernemingen, met uitzondering van de 
transmissiesysteembeheerder;
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(c) hij/zij onderhoudt geen relevante 
zakelijke betrekkingen met enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van energielevering 
verricht tijdens zijn/haar mandaat als lid 
van de raad van toezicht/raad van 
bestuur;
(d) hij is geen lid van de uitvoerende raad 
van een onderneming waarin het verticaal 
geïntegreerde bedrijf leden van de raad 
van toezicht of de raad van bestuur 
benoemt.
IV. Toezichthouder
15. De lidstaten zien erop toe dat 
transmissiesysteembeheerders een 
nalevingsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag is 
uitgesloten. In dit programma moeten de 
specifieke verplichtingen van de 
werknemers van de 
transmissiesysteembeheerders ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. Het programma is 
onderworpen aan de goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. De naleving van het 
programma wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder. De 
nationale regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
nalevingsprogramma door de 
transmissiesysteembeheerder.
16. De directeur/directie van de 
transmissiesysteembeheerder benoemt een 
persoon of orgaan tot toezichthouder, met 
de volgende taken:
(i) controle op de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(ii) de voorbereiding van een jaarverslag 
betreffende de maatregelen die moeten 
worden genomen om het 
conformiteitsprogramma uit te voeren en 
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indiening van dit verslag bij de nationale 
regelgevende instantie;
(iii) het doen van aanbevelingen met 
betrekking tot het nalevingsprogramma 
en de uitvoering daarvan. 
17. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in zijn 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
18. De toezichthouder kan geregeld 
overleg voeren met de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder, het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, en de 
nationale regelgevende instanties. 
19. De toezichthouder woont alle 
vergaderingen van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder bij waar de 
volgende onderwerpen worden behandeld:
(i) de voorwaarden voor toegang tot en 
aansluiting op het systeem, inclusief het 
innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1228/2003;
(ii) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
transmissienetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting;
(iii) energieaankopen ter aanvulling van 
energieverliezen.
20. Tijdens die vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over activiteiten van producenten of 
leveranciers die commercieel voordelig 
kan zijn niet op discriminatoire wijze 
wordt bekendgemaakt aan de raad van 
toezicht/de raad van bestuur.
21. De toezichthouder heeft toegang tot 
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alle relevante boeken, gegevens en 
kantoren van de 
transmissiesysteembeheerder en tot alle 
informatie die nodig is voor de uitvoering 
van zijn taken.
De toezichthouder wordt benoemd en van 
zijn functie ontheven door de 
directeur/directie, doch slechts na 
voorafgaande goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie.

Or. en

Motivering

Dit amendement garandeert een effectieve scheiding zonder inbreuk te plegen op de 
eigendom. Door de invoering van de bovenstaande mechanismen wordt de structurele en 
financiële onafhankelijkheid van de transmissiesysteembeheerder van de productie van 
verticaal geïntegreerde bedrijven gewaarborgd. De neutraliteit van de 
transmissiesysteembeheerder zal worden gecontroleerd door de nationale regelgevende 
instantie, de toezichthouder en de controleur. Een tweede pijler van deze optie is te voorzien 
in effectieve, door de regelgevers op te leggen sancties, teneinde te garanderen dat de 
transmissiesysteembeheerder investeringen in het net niet meer kunnen beletten.

Amendement 241
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 9 Schrappen
Onafhankelijke systeembeheerders
1. Wanneer het transmissiesysteem op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze 
richtlijn behoort tot een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, kunnen de lidstaten 
een afwijking van artikel 7, lid 1, 
toestaan, mits een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen door 
de regelgevende instantie op voorstel van 
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de eigenaar van het transmissiesysteem en 
na goedkeuring door de Commissie. Een 
verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transmissiesysteem bezit mag in geen 
geval worden belet maatregelen te treffen 
om te voldoen aan het bepaalde in artikel 
7, lid 1.
2. De regelgevende instantie mag 
uitsluitend een onafhankelijke 
systeembeheerder aanwijzen en 
goedkeuren wanneer:
(a) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond te voldoen aan de eisen van 
artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d);
(b) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond over de vereiste financiële, 
technische en personele middelen te 
beschikken om de in artikel 8 omschreven 
taken uit te voeren;
(c) de kandidaat-systeembeheerder zich 
ertoe heeft verbonden een door de 
regelgevende instantie voorgesteld, over 
tien jaar lopend 
netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;
(d) de eigenaar van het 
transmissiesysteem zich in staat heeft 
getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat 
verband stelt de eigenaar alle ontwerpen 
van contractuele regelingen ter 
beschikking van de kandidaat-
systeembeheerder en van alle andere 
relevante entiteiten;
(e) de kandidaat-systeembeheerder zich in 
staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 september 
2005 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot aardgastransmissienetten* na 
te komen, inclusief de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders op 
Europees en regionaal niveau.
3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
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omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 7 bis en artikel 9, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 7 ter is 
van toepassing.
4. Wanneer de Commissie een besluit 
heeft genomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 7 ter en tot de 
conclusie komt dat de regelgevende 
instantie haar besluit niet binnen twee 
maanden naleeft, wijst zij binnen een 
periode van zes maanden, op voorstel van 
het Agentschap en na de opinie van de 
eigenaar van het transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder te hebben 
ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode 
van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de 
eigenaar van het transmissiesysteem de 
regelgevende instantie verzoeken een 
nieuwe onafhankelijke systeembeheerder 
aan te wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 9, lid 1.
5. Iedere onafhankelijke 
systeembeheerder is verantwoordelijk voor 
het verlenen en beheren van toegang van 
derden tot het net, inclusief het innen van 
een toegangsheffing en congestielasten 
voor de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het transmissiesysteem, 
en moet ervoor zorgen dat door een 
afdoende investeringsplanning wordt 
gewaarborgd dat het systeem op langere 
termijn in staat is aan een redelijke vraag 
te voldoen. Wat de ontwikkeling van het 
netwerk betreft, is de onafhankelijke 
systeembeheerder verantwoordelijk voor 
de planning (met inbegrip van de 
vergunningsprocedure), de bouw en de 
bestelling van nieuwe infrastructuur. In 
die zin treedt de onafhankelijke 
systeembeheerder op als 
transmissiesysteembeheerder 
overeenkomstig dit hoofdstuk. De 
eigenaars van transmissiesystemen mogen 
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niet bevoegd zijn voor het verlenen en 
beheren van toegang voor derden, noch 
voor de investeringsplanning.
6. De transmissiesysteemeigenaar, ingeval 
een onafhankelijke systeembeheerder is 
aangewezen,
(a) zorgt voor alle relevante 
samenwerking met en ondersteuning van 
de onafhankelijke systeembeheerder voor 
de uitvoering van zijn taken, inclusief 
meer bepaald alle relevante informatie;
(b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde 
investeringen of stemt ermee in dat die 
investeringen door een betrokken partij, 
inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de 
regelgevende instantie. Alvorens deze 
goedkeuring te geven, raadpleegt de 
regelgevende instantie de eigenaar van de 
activa samen met andere betrokken 
partijen;
(c) zorgt voor het dekken van de 
aansprakelijkheid met betrekking tot de 
netwerkactiva in zijn bezit die door de 
onafhankelijke systeembeheerder worden 
beheerd, met uitzondering van de 
aansprakelijkheid die verband houdt met 
de taken van de onafhankelijke 
systeembeheerder;
(d) levert waarborgen teneinde de 
financiering van netwerkuitbreidingen te 
vergemakkelijken, met uitzondering van 
die investeringen waarvoor hij er 
overeenkomstig punt b) mee heeft 
ingestemd dat zij door een betrokken 
partij, inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd.
7. In nauwe samenwerking met de 
regelgevende instantie, wordt aan de 
relevante nationale 
mededingingsautoriteit alle relevante 
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bevoegdheden verleend om naleving door 
de transmissiesysteemeigenaar van zijn 
verplichtingen overeenkomstig lid 6 te 
monitoren."

Or. en

Motivering

Het model van de onafhankelijke systeembeheerder leidt tot bureaucratie en kostbare 
regelgevingscontrole en is daarom geen bruikbaar alternatief voor volledige ontvlechting van 
de eigendom.

Amendement 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Onafhankelijke systeembeheerders
1. Wanneer het transmissiesysteem op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze 
richtlijn behoort tot een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, kunnen de lidstaten 
een afwijking van artikel 7, lid 1, 
toestaan, mits een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen door 
de regelgevende instantie op voorstel van 
de eigenaar van het transmissiesysteem en 
na goedkeuring door de Commissie. Een 
verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transmissiesysteem bezit mag in geen 
geval worden belet maatregelen te treffen 
om te voldoen aan het bepaalde in artikel 
7, lid 1.
2. De regelgevende instantie mag 
uitsluitend een onafhankelijke 
systeembeheerder aanwijzen en 
goedkeuren wanneer:
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(a) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond te voldoen aan de eisen van 
artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d);
(b) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond over de vereiste financiële, 
technische en personele middelen te 
beschikken om de in artikel 8 omschreven 
taken uit te voeren;
(c) de kandidaat-systeembeheerder zich 
ertoe heeft verbonden een door de 
regelgevende instantie voorgesteld, over 
tien jaar lopend 
netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;
(d) de eigenaar van het 
transmissiesysteem zich in staat heeft 
getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat 
verband stelt de eigenaar alle ontwerpen 
van contractuele regelingen ter 
beschikking van de kandidaat-
systeembeheerder en van alle andere 
relevante entiteiten;
(e) de kandidaat-systeembeheerder zich in 
staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 september 
2005 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot aardgastransmissienetten* na 
te komen, inclusief de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders op 
Europees en regionaal niveau.

3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 7 bis en artikel 9, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 7 ter is 
van toepassing.

4. Wanneer de Commissie een besluit 
heeft genomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 7 ter en tot de 
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conclusie komt dat de regelgevende 
instantie haar besluit niet binnen twee 
maanden naleeft, wijst zij binnen een 
periode van zes maanden, op voorstel van 
het Agentschap en na de opinie van de 
eigenaar van het transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder te hebben 
ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode 
van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de 
eigenaar van het transmissiesysteem de 
regelgevende instantie verzoeken een 
nieuwe onafhankelijke systeembeheerder 
aan te wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 9, lid 1.
5. Iedere onafhankelijke 
systeembeheerder is verantwoordelijk voor 
het verlenen en beheren van toegang van 
derden tot het net, inclusief het innen van 
een toegangsheffing en congestielasten 
voor de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het transmissiesysteem, 
en moet ervoor zorgen dat door een 
afdoende investeringsplanning wordt 
gewaarborgd dat het systeem op langere 
termijn in staat is aan een redelijke vraag 
te voldoen. Wat de ontwikkeling van het 
netwerk betreft, is de onafhankelijke 
systeembeheerder verantwoordelijk voor 
de planning (met inbegrip van de 
vergunningsprocedure), de bouw en de 
bestelling van nieuwe infrastructuur. In 
die zin treedt de onafhankelijke 
systeembeheerder op als 
transmissiesysteembeheerder 
overeenkomstig dit hoofdstuk. De 
eigenaars van transmissiesystemen mogen 
niet bevoegd zijn voor het verlenen en 
beheren van toegang voor derden, noch 
voor de investeringsplanning.
6. De transmissiesysteemeigenaar, ingeval 
een onafhankelijke systeembeheerder is 
aangewezen,
(a) zorgt voor alle relevante 
samenwerking met en ondersteuning van 
de onafhankelijke systeembeheerder voor 
de uitvoering van zijn taken, inclusief 
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meer bepaald alle relevante informatie;
(b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde 
investeringen of stemt ermee in dat die 
investeringen door een betrokken partij, 
inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de 
regelgevende instantie. Alvorens deze 
goedkeuring te geven, raadpleegt de 
regelgevende instantie de eigenaar van de 
activa samen met andere betrokken 
partijen;
(c) zorgt voor het dekken van de 
aansprakelijkheid met betrekking tot de 
netwerkactiva in zijn bezit die door de 
onafhankelijke systeembeheerder worden 
beheerd, met uitzondering van de 
aansprakelijkheid die verband houdt met 
de taken van de onafhankelijke 
systeembeheerder;
(d) levert waarborgen teneinde de 
financiering van netwerkuitbreidingen te 
vergemakkelijken, met uitzondering van 
die investeringen waarvoor hij er 
overeenkomstig punt b) mee heeft 
ingestemd dat zij door een betrokken 
partij, inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd.
7. In nauwe samenwerking met de 
regelgevende instantie, wordt aan de 
relevante nationale 
mededingingsautoriteit alle relevante 
bevoegdheden verleend om naleving door 
de transmissiesysteemeigenaar van zijn 
verplichtingen overeenkomstig lid 6 te 
monitoren.

Or. en

Motivering

Eigendomsontvlechting van nationale transportnetwerken is de enige mogelijkheid om de 
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onafhankelijkheid van de bestuurders van nationale transportnetwerken te garanderen en 
voor meer transparantie te zorgen. Eigendomsontvlechting zal de bestuurders van nationale 
transportnetwerken tevens in staat stellen doeltreffender marktfacilitators te worden. In een 
systeem van onafhankelijke systeembeheerders blijven de eigendom van nationale 
transportnetwerken en de commerciële activiteiten in dezelfde handen. Hoewel nationale 
transportactiviteiten aan strenge regels onderworpen zijn, leidt dit tot een overvloed aan
regels.

Amendement 243
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Onafhankelijke systeembeheerders
1. Wanneer het transmissiesysteem op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze 
richtlijn behoort tot een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, kunnen de lidstaten 
een afwijking van artikel 7, lid 1, 
toestaan, mits een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen door 
de regelgevende instantie op voorstel van 
de eigenaar van het transmissiesysteem en 
na goedkeuring door de Commissie. Een 
verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transmissiesysteem bezit mag in geen 
geval worden belet maatregelen te treffen 
om te voldoen aan het bepaalde in 
artikel 7, lid 1.
2. De regelgevende instantie mag 
uitsluitend een onafhankelijke 
systeembeheerder aanwijzen en 
goedkeuren wanneer:
(a) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond te voldoen aan de eisen van 
artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d); 
(b) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond over de vereiste financiële, 



AM\717987NL.doc 69/130 PE404.543v03-00

NL

technische en personele middelen te 
beschikken om de in artikel 8 omschreven 
taken uit te voeren;
(c) de kandidaat-systeembeheerder zich 
ertoe heeft verbonden een door de 
regelgevende instantie voorgesteld, over 
tien jaar lopend 
netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;
(d) de eigenaar van het 
transmissiesysteem zich in staat heeft 
getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat 
verband stelt de eigenaar alle ontwerpen 
van contractuele regelingen ter 
beschikking van de kandidaat-
systeembeheerder en van alle andere 
relevante entiteiten;
(e) de kandidaat-systeembeheerder zich in 
staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 september 
2005 betreffende de voorwaarden voor
toegang tot aardgastransmissienetten* na 
te komen, inclusief de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders op 
Europees en regionaal niveau.
3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 7 bis en artikel 9, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 7 ter is 
van toepassing.
4. Wanneer de Commissie een besluit 
heeft genomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 7 ter en tot de 
conclusie komt dat de regelgevende 
instantie haar besluit niet binnen twee 
maanden naleeft, wijst zij binnen een 
periode van zes maanden, op voorstel van 
het Agentschap en na de opinie van de 
eigenaar van het transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder te hebben 
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ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode 
van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de 
eigenaar van het transmissiesysteem de 
regelgevende instantie verzoeken een 
nieuwe onafhankelijke systeembeheerder 
aan te wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 9, lid 1.

5. Iedere onafhankelijke 
systeembeheerder is verantwoordelijk voor 
het verlenen en beheren van toegang van 
derden tot het net, inclusief het innen van 
een toegangsheffing en congestielasten 
voor de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het transmissiesysteem, 
en moet ervoor zorgen dat door een 
afdoende investeringsplanning wordt 
gewaarborgd dat het systeem op langere 
termijn in staat is aan een redelijke vraag 
te voldoen. Wat de ontwikkeling van het 
netwerk betreft, is de onafhankelijke 
systeembeheerder verantwoordelijk voor 
de planning (met inbegrip van de 
vergunningsprocedure), de bouw en de 
bestelling van nieuwe infrastructuur. In 
die zin treedt de onafhankelijke
systeembeheerder op als 
transmissiesysteembeheerder 
overeenkomstig dit hoofdstuk. De 
eigenaars van transmissiesystemen mogen 
niet bevoegd zijn voor het verlenen en 
beheren van toegang voor derden, noch 
voor de investeringsplanning.
6. De transmissiesysteemeigenaar, ingeval 
een onafhankelijke systeembeheerder is 
aangewezen,
(a) zorgt voor alle relevante 
samenwerking met en ondersteuning van 
de onafhankelijke systeembeheerder voor 
de uitvoering van zijn taken, inclusief 
meer bepaald alle relevante informatie;
(b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde 
investeringen of stemt ermee in dat die 
investeringen door een betrokken partij, 
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inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de 
regelgevende instantie. Alvorens deze 
goedkeuring te geven, raadpleegt de 
regelgevende instantie de eigenaar van de 
activa samen met andere betrokken 
partijen;
(c) zorgt voor het dekken van de 
aansprakelijkheid met betrekking tot de 
netwerkactiva in zijn bezit die door de 
onafhankelijke systeembeheerder worden 
beheerd, met uitzondering van de 
aansprakelijkheid die verband houdt met 
de taken van de onafhankelijke 
systeembeheerder;
(d) levert waarborgen teneinde de 
financiering van netwerkuitbreidingen te 
vergemakkelijken, met uitzondering van 
die investeringen waarvoor hij er 
overeenkomstig punt b) mee heeft 
ingestemd dat zij door een betrokken 
partij, inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd.
7. In nauwe samenwerking met de 
regelgevende instantie, wordt aan de 
relevante nationale 
mededingingsautoriteit alle relevante 
bevoegdheden verleend om naleving door 
de transmissiesysteemeigenaar van zijn 
verplichtingen overeenkomstig lid 6 te 
monitoren.

Or. en

Motivering

Het model van de onafhankelijke systeembeheerder leidt tot bureaucratie en kostbare 
regelgevingscontrole en is daarom geen bruikbaar alternatief voor volledige ontvlechting van 
de eigendom.
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Amendement 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen

Onafhankelijke systeembeheerders

1. Wanneer het transmissiesysteem op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze
richtlijn behoort tot een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, kunnen de lidstaten 
een afwijking van artikel 7, lid 1, 
toestaan, mits een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen door 
de regelgevende instantie op voorstel van 
de eigenaar van het transmissiesysteem en 
na goedkeuring door de Commissie. Een 
verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transmissiesysteem bezit mag in geen 
geval worden belet maatregelen te treffen 
om te voldoen aan het bepaalde in 
artikel 7, lid 1.
2. De regelgevende instantie mag 
uitsluitend een onafhankelijke 
systeembeheerder aanwijzen en 
goedkeuren wanneer:
(a) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond te voldoen aan de eisen van 
artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d);
(b) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond over de vereiste financiële, 
technische en personele middelen te 
beschikken om de in artikel 8 omschreven 
taken uit te voeren;
(c) de kandidaat-systeembeheerder zich 
ertoe heeft verbonden een door de 
regelgevende instantie voorgesteld, over 
tien jaar lopend 
netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;
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(d) de eigenaar van het 
transmissiesysteem zich in staat heeft 
getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat 
verband stelt de eigenaar alle ontwerpen 
van contractuele regelingen ter 
beschikking van de kandidaat-
systeembeheerder en van alle andere 
relevante entiteiten;
(e) de kandidaat-systeembeheerder zich in 
staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 september 
2005 betreffende de voorwaarden voor 
toegang tot aardgastransmissienetten* na 
te komen, inclusief de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders op 
Europees en regionaal niveau.
3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 7 bis en artikel 9, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 7 ter is 
van toepassing.
4. Wanneer de Commissie een besluit 
heeft genomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 7 ter en tot de 
conclusie komt dat de regelgevende 
instantie haar besluit niet binnen twee 
maanden naleeft, wijst zij binnen een 
periode van zes maanden, op voorstel van 
het Agentschap en na de opinie van de 
eigenaar van het transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder te hebben 
ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode 
van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de 
eigenaar van het transmissiesysteem de 
regelgevende instantie verzoeken een 
nieuwe onafhankelijke systeembeheerder 
aan te wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 9, lid 1.
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5. Iedere onafhankelijke 
systeembeheerder is verantwoordelijk voor 
het verlenen en beheren van toegang van 
derden tot het net, inclusief het innen van 
een toegangsheffing en congestielasten 
voor de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het transmissiesysteem, 
en moet ervoor zorgen dat door een 
afdoende investeringsplanning wordt 
gewaarborgd dat het systeem op langere 
termijn in staat is aan een redelijke vraag 
te voldoen. Wat de ontwikkeling van het 
netwerk betreft, is de onafhankelijke 
systeembeheerder verantwoordelijk voor 
de planning (met inbegrip van de 
vergunningsprocedure), de bouw en de 
bestelling van nieuwe infrastructuur. In 
die zin treedt de onafhankelijke 
systeembeheerder op als 
transmissiesysteembeheerder 
overeenkomstig dit hoofdstuk. De 
eigenaars van transmissiesystemen mogen 
niet bevoegd zijn voor het verlenen en 
beheren van toegang voor derden, noch 
voor de investeringsplanning.
6. De transmissiesysteemeigenaar, ingeval 
een onafhankelijke systeembeheerder is 
aangewezen,
(a) zorgt voor alle relevante 
samenwerking met en ondersteuning van 
de onafhankelijke systeembeheerder voor 
de uitvoering van zijn taken, inclusief 
meer bepaald alle relevante informatie;
(b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde 
investeringen of stemt ermee in dat die 
investeringen door een betrokken partij, 
inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de 
regelgevende instantie. Alvorens deze 
goedkeuring te geven, raadpleegt de 
regelgevende instantie de eigenaar van de 
activa samen met andere betrokken 
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partijen;
(c) zorgt voor het dekken van de 
aansprakelijkheid met betrekking tot de 
netwerkactiva in zijn bezit die door de 
onafhankelijke systeembeheerder worden 
beheerd, met uitzondering van de 
aansprakelijkheid die verband houdt met 
de taken van de onafhankelijke 
systeembeheerder; 
(d) levert waarborgen teneinde de 
financiering van netwerkuitbreidingen te 
vergemakkelijken, met uitzondering van 
die investeringen waarvoor hij er 
overeenkomstig punt b) mee heeft 
ingestemd dat zij door een betrokken 
partij, inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd.
7. In nauwe samenwerking met de 
regelgevende instantie, wordt aan de 
relevante nationale 
mededingingsautoriteit alle relevante 
bevoegdheden verleend om naleving door 
de transmissiesysteemeigenaar van zijn 
verplichtingen overeenkomstig lid 6 te 
monitoren.

Or. en

Motivering

Het model van de onafhankelijke systeembeheerder leidt tot bureaucratie en kostbare 
regelgevingscontrole en is daarom geen bruikbaar alternatief voor volledige ontvlechting van 
de eigendom.

Amendement 245
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het transmissiesysteem op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze 
richtlijn behoort tot een verticaal 
geïntegreerd bedrijf, kunnen de lidstaten 
een afwijking van artikel 7, lid 1, toestaan, 
mits een onafhankelijke systeembeheerder 
wordt aangewezen door de regelgevende 
instantie op voorstel van de eigenaar van 
het transmissiesysteem en na goedkeuring 
door de Commissie.  Een verticaal 
geïntegreerd bedrijf dat een 
transmissiesysteem bezit mag in geen geval 
worden belet maatregelen te treffen om te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 7, lid 1.

1. Wanneer het transportnet op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
behoort tot een verticaal geïntegreerd 
bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking 
van artikel 7, lid 1, toestaan, mits voor die 
lidstaat een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen door 
de regelgevende instantie op voorstel van 
de eigenaar van het transportnet en na 
goedkeuring door de Commissie.  Een 
verticaal geïntegreerd bedrijf dat een 
transmissiesysteem bezit mag in geen geval 
worden belet maatregelen te treffen om te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 7, lid 1.

Or. en

(Artikel 1, punt 8, lid 1 van het Commissievoorstel gewijzigd als blijkt uit de tekst)

Motivering

Het amendement verduidelijkt dat in een lidstaat slechts één onafhankelijke systeembeheerder 
kan worden aangewezen.  De ontwikkeling van regionale markten zou niet worden bevorderd 
door het creëren van meerdere onafhankelijke systeembeheerders in één lidstaat. 

Amendement 246
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie een besluit heeft 
genomen overeenkomstig de procedure van 
artikel 7 ter en tot de conclusie komt dat de 
regelgevende instantie haar besluit niet 
binnen twee maanden naleeft, wijst zij 
binnen een periode van zes maanden, op 
voorstel van het Agentschap en na de 
opinie van de eigenaar van het 

4. Wanneer de Commissie een besluit heeft 
genomen overeenkomstig de procedure van 
artikel 7 ter en tot de conclusie komt dat de 
regelgevende instantie haar besluit niet 
binnen twee maanden naleeft, wijst zij 
binnen een periode van zes maanden, op 
voorstel van het Agentschap en na de 
opinie van de eigenaar van het 
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transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder te hebben 
ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode van 
5 jaar. Op ieder tijdstip kan de eigenaar van
het transmissiesysteem de regelgevende 
instantie verzoeken een nieuwe 
onafhankelijke systeembeheerder aan te 
wijzen overeenkomstig de procedure van 
artikel 9, lid 1.

transmissiesysteem, de 
transmissiesysteembeheerder en de 
nationale regelgevende instanties te 
hebben ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode van 
5 jaar. Op ieder tijdstip kan de eigenaar van 
het transmissiesysteem de regelgevende 
instantie verzoeken een nieuwe 
onafhankelijke systeembeheerder aan te 
wijzen overeenkomstig de procedure van 
artikel 9, lid 1.

Or. ro

Amendement 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen
Ontvlechting van 

transmissiesysteemeigenaar en 
opslagsysteembeheerder

1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten. Dit 
artikel geldt uitsluitend voor 
opslaginstallaties die in technische en/of 
economische zin noodzakelijk zijn voor 
een efficiënte toegang voor de levering 
aan afnemers overeenkomstig artikel 19.
2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
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opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;
(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
wordt gehouden met de professionele 
belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren;
(c) de opslagsysteembeheerder heeft 
effectieve beslissingsbevoegdheid, 
onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud, en de ontwikkeling van de 
opslaginstallaties. Dit sluit het bestaan 
niet uit van een geschikt 
coördinatiemechanisme om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
betreft van de desbetreffende activa, 
indirect gereguleerd overeenkomstig 
Artikel 24 quater, lid 4, beschermd 
worden. Met name moet dit het voor 
moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
opslagsysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen op te 
leggen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven voor het 
dagelijks beheer van de opslagfaciliteit, 
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noch inzake specifieke besluiten 
betreffende de bouw of modernisering van 
opslaginstallaties die niet verder gaan dan 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument;
(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.
3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze 
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3."

Or. en

Motivering

Het model van de onafhankelijke systeembeheerder leidt tot bureaucratie en kostbare 
regelgevingscontrole en is daarom geen bruikbaar alternatief voor volledige ontvlechting van 
de eigendom.
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Amendement 248
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen
Ontvlechting van 

transmissiesysteemeigenaar en 
opslagsysteembeheerder

1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten. 
Dit artikel geldt uitsluitend voor 
opslaginstallaties die in technische en/of 
economische zin noodzakelijk zijn voor 
een efficiënte toegang voor de levering 
aan afnemers overeenkomstig artikel 19.
2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;
(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
wordt gehouden met de professionele 
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belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren;
(c) de opslagsysteembeheerder heeft 
effectieve beslissingsbevoegdheid, 
onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud, en de ontwikkeling van de 
opslaginstallaties. Dit sluit het bestaan 
niet uit van een geschikt 
coördinatiemechanisme om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
betreft van de desbetreffende activa, 
indirect gereguleerd overeenkomstig 
Artikel 24 quater, lid 4, beschermd 
worden. Met name moet dit het voor 
moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
opslagsysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen op te 
leggen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven voor het 
dagelijks beheer van de opslagfaciliteit, 
noch inzake specifieke besluiten 
betreffende de bouw of modernisering van 
opslaginstallaties die niet verder gaan dan 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument.
(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
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worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.
3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze 
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. xm

Amendement 249
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen
Ontvlechting van 

transmissiesysteemeigenaar en 
opslagsysteembeheerder

1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten. 
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Dit artikel geldt uitsluitend voor 
opslaginstallaties die in technische en/of 
economische zin noodzakelijk zijn voor 
een efficiënte toegang voor de levering 
aan afnemers overeenkomstig artikel 19.
2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;
(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
wordt gehouden met de professionele 
belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren;
(c) de opslagsysteembeheerder heeft 
effectieve beslissingsbevoegdheid, 
onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud, en de ontwikkeling van de 
opslaginstallaties. Dit sluit het bestaan 
niet uit van een geschikt 
coördinatiemechanisme om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
betreft van de desbetreffende activa, 
indirect gereguleerd overeenkomstig 
Artikel 24 quater, lid 4, beschermd 
worden. Met name moet dit het voor 
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moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
opslagsysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen op te 
leggen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven voor het 
dagelijks beheer van de opslagfaciliteit, 
noch inzake specifieke besluiten 
betreffende de bouw of modernisering van 
opslaginstallaties die niet verder gaan dan 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument.
(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.
3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze 
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. xm
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Motivering

Met de bepalingen van de Europese GGPSSO (Guidelines for Good Third Party Acces 
Practice for Storage System Operators) inzake vertrouwelijkheid en transparantie voor alle 
marktdeelnemers wordt al niet-discriminerende toegang tot opslagcapaciteit gegarandeerd. 
Voorts zijn de principes voor het gebruik van opslaginstallaties opgenomen in de verordening 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten, met name de artikelen 4 bis, 5 bis en 6 bis hiervan.

Amendement 250
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen
Ontvlechting van 
transmissiesysteemeigenaar en 
opslagsysteembeheerder
1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten.
Dit artikel geldt uitsluitend voor 
opslaginstallaties die in technische en/of 
economische zin noodzakelijk zijn voor 
een efficiënte toegang voor de levering 
aan afnemers overeenkomstig artikel 19.
2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
(a) de personen die verantwoordelijk zijn
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voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;
(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
wordt gehouden met de professionele 
belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren; 
(c) de opslagsysteembeheerder heeft 
effectieve beslissingsbevoegdheid, 
onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud, en de ontwikkeling van de 
opslaginstallaties. Dit sluit het bestaan 
niet uit van een geschikt 
coördinatiemechanisme om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
betreft van de desbetreffende activa, 
indirect gereguleerd overeenkomstig 
Artikel 24 quater, lid 4, beschermd 
worden. Met name moet dit het voor 
moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
opslagsysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen op te 
leggen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven voor het 
dagelijks beheer van de opslagfaciliteit, 
noch inzake specifieke besluiten 
betreffende de bouw of modernisering van 
opslaginstallaties die niet verder gaan dan 
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het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument;
(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.
3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze 
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. en

Motivering

Het model van de onafhankelijke systeembeheerder leidt tot bureaucratie en kostbare 
regelgevingscontrole en is daarom geen bruikbaar alternatief voor volledige ontvlechting van 
de eigendom.
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Amendement 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen

Ontvlechting van 
transmissiesysteemeigenaar en 

opslagsysteembeheerder
1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten.
Dit artikel geldt uitsluitend voor 
opslaginstallaties die in technische en/of 
economische zin noodzakelijk zijn voor 
een efficiënte toegang voor de levering 
aan afnemers overeenkomstig artikel 19.
2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;
(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
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wordt gehouden met de professionele 
belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren; 
(c) de opslagsysteembeheerder heeft 
effectieve beslissingsbevoegdheid, 
onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud, en de ontwikkeling van de 
opslaginstallaties. Dit sluit het bestaan 
niet uit van een geschikt 
coördinatiemechanisme om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
betreft van de desbetreffende activa, 
indirect gereguleerd overeenkomstig 
Artikel 24 quater, lid 4, beschermd 
worden. Met name moet dit het voor 
moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
opslagsysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen op te 
leggen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven voor het 
dagelijks beheer van de opslagfaciliteit, 
noch inzake specifieke besluiten 
betreffende de bouw of modernisering van 
opslaginstallaties die niet verder gaan dan 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument;
(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
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verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.
3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze 
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. en

Motivering

Eigendomsontvlechting van nationale transportnetwerken is de enige mogelijkheid om de 
onafhankelijkheid van de bestuurders van nationale transportnetwerken te garanderen en 
voor meer transparantie te zorgen. Eigendomsontvlechting zal de bestuurders van nationale 
transportnetwerken tevens in staat stellen doeltreffender marktfacilitators te worden. In een 
systeem van onafhankelijke systeembeheerders blijven de eigendom van nationale 
transportnetwerken en de commerciële activiteiten in dezelfde handen. Hoewel nationale 
transportactiviteiten aan strenge regels onderworpen zijn, leidt dit tot een overvloed aan 
regels.

Amendement 252
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen
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Ontvlechting van 
transmissiesysteemeigenaar en 
opslagsysteembeheerder
1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten. 
Dit artikel geldt uitsluitend voor 
opslaginstallaties die in technische en/of 
economische zin noodzakelijk zijn voor 
een efficiënte toegang voor de levering 
aan afnemers overeenkomstig artikel 19.
2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;
(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
wordt gehouden met de professionele 
belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren;
(c) de opslagsysteembeheerder heeft 
effectieve beslissingsbevoegdheid, 
onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die 
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noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud, en de ontwikkeling van de 
opslaginstallaties. Dit sluit het bestaan 
niet uit van een geschikt 
coördinatiemechanisme om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
betreft van de desbetreffende activa, 
indirect gereguleerd overeenkomstig 
Artikel 24 quater, lid 4, beschermd 
worden. Met name moet dit het voor 
moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
opslagsysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen op te 
leggen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven voor het 
dagelijks beheer van de opslagfaciliteit, 
noch inzake specifieke besluiten 
betreffende de bouw of modernisering van 
opslaginstallaties die niet verder gaan dan 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument;
(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.
3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
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transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze 
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Or. en

Amendement 253
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en
opslag samenhangende activiteiten. 

1. Opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met opslag 
samenhangende activiteiten. 

Or. en

Amendement 254
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars en 
opslagsysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten. 

Dit artikel geldt uitsluitend voor 
opslaginstallaties die in technische en/of 
economische zin noodzakelijk zijn voor 
een efficiënte toegang voor de levering 
aan afnemers overeenkomstig artikel 19.

1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transmissiesysteemeigenaars die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerd 
bedrijf onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport en 
opslag samenhangende activiteiten.

Or. de

Motivering

De gasopslagmarkt is niet monopolistisch. Regulering zou ook de bestaande mededinging en 
geplande investeringen in de bouw van de nodige bijkomende gasopslagcapaciteit in gevaar 
brengen. Voorts beperkt het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, de rechten van het Europees 
Parlement aanzienlijk en moet dit worden verworpen.

Amendement 255
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
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gelden de volgende minimumcriteria:

Or. en

Amendement 256
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.  Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteemeigenaar te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:

Or. de

Motivering

De gasopslagmarkt is niet monopolistisch. Regulering zou ook de bestaande mededinging en 
geplande investeringen in de bouw van de nodige bijkomende gasopslagcapaciteit in gevaar 
brengen. Voorts beperkt het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, de rechten van het Europees 
Parlement aanzienlijk en moet dit worden verworpen.

Amendement 257
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 

(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
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deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;

geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;

Or. en

Amendement 258
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;

(a) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde gasbedrijf die direct of 
indirect verantwoordelijk zijn voor het 
dagelijkse beheer van de productie, 
distributie en levering van aardgas;

Or. de

Motivering

De gasopslagmarkt is niet monopolistisch. Regulering zou ook de bestaande mededinging en 
geplande investeringen in de bouw van de nodige bijkomende gasopslagcapaciteit in gevaar 
brengen. Voorts beperkt het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, de rechten van het Europees 
Parlement aanzienlijk en moet dit worden verworpen.
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Amendement 259
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te zorgen 
dat op zodanige wijze rekening wordt 
gehouden met de professionele belangen 
van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren;

(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te zorgen 
dat op zodanige wijze rekening wordt 
gehouden met de professionele belangen 
van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen
functioneren; 

Or. en

Amendement 260
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te zorgen 
dat op zodanige wijze rekening wordt 
gehouden met de professionele belangen 
van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren;

(b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te zorgen 
dat op zodanige wijze rekening wordt 
gehouden met de professionele belangen 
van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de 
transmissiesysteemeigenaar dat 
gewaarborgd is dat zij onafhankelijk 
kunnen functioneren;

Or. de
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Motivering

De gasopslagmarkt is niet monopolistisch. Regulering zou ook de bestaande mededinging en 
geplande investeringen in de bouw van de nodige bijkomende gasopslagcapaciteit in gevaar 
brengen. Voorts beperkt het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, de rechten van het Europees 
Parlement aanzienlijk en moet dit worden verworpen.

Amendement 261
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de opslagsysteembeheerder heeft 
effectieve beslissingsbevoegdheid, 
onafhankelijk van het geïntegreerde 
gasbedrijf, wat de activa betreft die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud, en de ontwikkeling van de 
opslaginstallaties. Dit sluit het bestaan 
niet uit van een geschikt 
coördinatiemechanisme om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
betreft van de desbetreffende activa, 
indirect gereguleerd overeenkomstig 
Artikel 24 quater, lid 4, beschermd 
worden. Met name moet dit het voor 
moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
opslagsysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen op te 
leggen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Het moederbedrijf 
kan echter geen instructies geven voor het 
dagelijks beheer van de opslagfaciliteit, 
noch inzake specifieke besluiten 
betreffende de bouw of modernisering van 

Schrappen



AM\717987NL.doc 99/130 PE404.543v03-00

NL

opslaginstallaties die niet verder gaan dan 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument.

Or. de

Motivering

De gasopslagmarkt is niet monopolistisch. Regulering zou ook de bestaande mededinging en 
geplande investeringen in de bouw van de nodige bijkomende gasopslagcapaciteit in gevaar 
brengen. Voorts beperkt het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, de rechten van het Europees 
Parlement aanzienlijk en moet dit worden verworpen.

Amendement 262
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de transmissiesysteemeigenaar en de
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In dit 
programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.

(d) de opslagsysteembeheerder moet een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In dit 
programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.

Or. en
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Amendement 263
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In dit 
programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.

(d) de transmissiesysteemeigenaar moet
een conformiteitsprogramma vaststellen 
met maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In dit 
programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.

Or. de

Motivering

De gasopslagmarkt is niet monopolistisch. Regulering zou ook de bestaande mededinging en 
geplande investeringen in de bouw van de nodige bijkomende gasopslagcapaciteit in gevaar 
brengen. Voorts beperkt het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, de rechten van het Europees 
Parlement aanzienlijk en moet dit worden verworpen.

Amendement 264
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In dit 
programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.

(d) de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder moeten een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om eerlijke toegang te 
verlenen en te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten. In dit 
programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven.

Or. en

Motivering

Breidt de toepassing van de nalevingsbepalingen uit tot de distributiesysteembeheerders en 
introduceert het begrip toezichthoudende instantie om op hoger niveau toe te zien op de 
werkzaamheden van de toezichthouder.

Amendement 265
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(d bis) de naleving van het programma 
wordt naar behoren gecontroleerd door 
een aangewezen persoon of een orgaan, 
hierna genoemd de "toezichthouder", die 
volledig onafhankelijk is en toegang heeft 
tot alle benodigde informatie van de 
eigenaar van het transmissiesysteem en de 
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opslagsysteembeheerder en van eventuele 
gelieerde ondernemingen om de 
toegewezen taken te vervullen";

Or. en

Motivering

Breidt de toepassing van de nalevingsbepalingen uit tot de distributiesysteembeheerders en 
introduceert het begrip toezichthoudende instantie om op hoger niveau toe te zien op de 
werkzaamheden van de toezichthouder.

Amendement 266
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(d ter) op de naleving wordt toegezien 
door een toezichthoudende instantie die 
bestaat uit een meerderheid van leden die 
onafhankelijk zijn van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf."

Or. en

Motivering

Breidt de toepassing van de nalevingsbepalingen uit tot de distributiesysteembeheerders en 
introduceert het begrip toezichthoudende instantie om op hoger niveau toe te zien op de 
werkzaamheden van de toezichthouder.

Amendement 267
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 2 – letter d quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(d quater) de toezichthouder dient bij de 
nationale regelgevende instantie jaarlijks 
een verslag in waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet en 
waarin wordt beoordeeld in hoeverre het 
programma is nageleefd; dit verslag wordt 
gepubliceerd."

Or. en

Motivering

Breidt de toepassing van de nalevingsbepalingen uit tot de distributiesysteembeheerders en 
introduceert het begrip toezichthoudende instantie om op hoger niveau toe te zien op de 
werkzaamheden van de toezichthouder.

Amendement 268
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Schrappen

Or. de
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Motivering

De gasopslagmarkt is niet monopolistisch. Regulering zou ook de bestaande mededinging en 
geplande investeringen in de bouw van de nodige bijkomende gasopslagcapaciteit in gevaar 
brengen. Voorts beperkt het voorstel van de Commissie dat de richtsnoeren worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure met toetsing, de rechten van het Europees 
Parlement aanzienlijk en moet dit worden verworpen.

Amendement 269
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze 
aan te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze maatregelen gaan de grenzen van de comitologie te buiten.  Het gaat niet om een 
eenvoudige uitvoeringsmaatregel en evenmin is er sprake van "niet-essentiële elementen".  De 
ontvlechtingsbepalingen zijn de kern van de gasmarktliberalisering en kunnen bijgevolg niet 
als niet-essentieel worden beschouwd. Bovendien raken zij aan het vennootschapsrecht – een 
centrale pijler in elk economisch systeem – en kunnen ze ook daarom niet als niet-essentieel 
worden beschouwd.
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Amendement 270
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze aan 
te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 30, lid 3.

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de opslagsysteembeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, 
lid 3.

Or. en

Amendement 271
Christian Ehler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om een volledige en effectieve 
naleving door de 
transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze aan 
te vullen, wordt vastgesteld
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar wordt verwezen in 

3. De Commissie kan richtsnoeren wijzigen
om een volledige en effectieve naleving 
door de transmissiesysteemeigenaar en de 
opslagsysteembeheerder van lid 2 van dit 
artikel te waarborgen. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze aan 
te vullen, wordt gewijzigd overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 30, lid 
3.
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artikel 30, lid 3.

Or. de

Motivering

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

Amendement 272
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3 bis. Indien een verticale integratie 
wordt gehandhaafd doordat een lidstaat 
zowel de transmissiesysteembeheerder als 
de bedrijven die taken in de vorm van 
productie of levering verrichten, 
controleert, zijn de leden 2 en 3 van 
toepassing."

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat gelijke concurrentievoorwaarden voor overheidsbedrijven en 
particuliere ondernemingen zijn gegarandeerd.

Amendement 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 9 ter
Effectieve en doeltreffende juridische
ontvlechting van transmissiesystemen

I. Activa, apparatuur, personeel en 
identiteit

1. Transmissiesysteembeheerders zijn 
voorzien van alle menselijke, fysieke en 
financiële hulpbronnen van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die nodig zijn voor 
de reguliere werkzaamheden van 
gastransmissie, en met name:
(i) transportnetbeheerders bezitten de 
activa die noodzakelijk zijn voor de 
reguliere werkzaamheden van 
gastransport;
(ii) transportnetbeheerders hebben het 
personeel in dienst dat noodzakelijk is 
voor de reguliere werkzaamheden van 
gastransport;
(iii) passende financiële hulpbronnen 
voor toekomstige investeringsprojecten 
worden in het jaarlijkse financiële plan 
beschikbaar gesteld.
De in dit lid activiteiten die noodzakelijk 
worden geacht voor de reguliere 
werkzaamheden van gastransmissie, 
omvatten ten minste:
– vertegenwoordiging van de 
transmissiesysteembeheerder en contacten 
met derden en de nationale regelgevende 
instanties,
– verlening en beheer van de toegang van 
derden tot het net, met name de toegang 
voor nieuwe marktdeelnemers en 
producenten van biogas,
– het innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
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transportnetbeheerders, overeenkomstig 
artikel 7 van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005,
– exploitatie, onderhoud en ontwikkeling 
van het transmissiesysteem,

– investeringsplanning ter waarborging 
van de capaciteit op lange termijn van het 
systeem om een redelijke vraag aan te 
kunnen en de voorzieningszekerheid te 
waarborgen,
– juridische dienstverlening;
– accountancy en IT-diensten.
2. Het delen van personeel en het 
verlenen van diensten, van en aan elke 
tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
die taken in de vorm van productie of 
levering verricht, is verboden.
3. De transportnetbeheerder mag naast de 
transmissie geen transacties of 
werkzaamheden uitvoeren die met zijn 
taken zouden kunnen conflicteren, 
waaronder het bezit van aandelen of 
deelnemingen in een bedrijf of een 
onderdeel van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf dan wel in enig ander 
elektriciteits- of gasbedrijf. 
Uitzonderingen behoeven de 
voorafgaande goedkeuring van de 
nationale regelgevende instantie en 
beperken zich tot aandelen en 
deelnemingen in andere 
netwerkbedrijven.
4. De transmissiesysteembeheerder heeft 
zijn eigen juridische identiteit die 
wezenlijk afwijkt van die van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, met afzonderlijke 
merknaam, communicatie en gebouwen.
5. De transmissiesysteembeheerder mag 
aan geen enkele onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf 
commercieel voordelige en gevoelige 
informatie doen toekomen indien hij deze 
informatie niet ook op niet-
discriminerende wijze ter beschikking stelt 
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van alle marktdeelnemers. De 
transmissiesysteembeheerder stelt in 
overleg met de nationale regelgevende 
instantie vast om welke informatie het 
hier gaat.
6. De rekeningen van de 
transmissiesysteembeheerder worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan degene die het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en alle daaraan gelieerde 
ondernemingen controleert.
II. Onafhankelijkheid van het bestuur van 
de transmissiesysteembeheerder, de 
directeur/directie
7. Besluiten over de benoeming en 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de directeur/directieleden 
van de transmissiesysteembeheerder en 
over de sluiting of voortijdige beëindiging 
van de respectieve arbeidsovereenkomsten 
met deze personen worden aangemeld bij 
de nationale regelgevende instantie. Deze 
besluiten en overeenkomsten kunnen 
alleen bindend worden indien de 
nationale regelgevende instantie binnen 
een termijn van drie weken na de 
aanmelding geen gebruik heeft gemaakt 
van haar vetorecht.  Een veto kan worden 
uitgesproken indien bij de aanstelling en 
de sluiting van de respectieve 
overeenkomsten ernstige twijfel rijst over 
de professionele onafhankelijkheid van de 
benoemde president-directeur / het 
directielid; in geval van voortijdige 
beëindiging van de aanstelling en de 
respectieve overeenkomsten met de 
personen in kwestie mag het vetorecht 
alleen worden uitgeoefend indien ernstige 
twijfel bestaat over de grondslag en de 
beweegredenen voor de voortijdige 
beëindiging in kwestie.
8. De bestuursleden van de 
transmissiesysteembeheerder wordt het 
recht gegarandeerd met betrekking tot de 
voortijdige beëindiging van hun 
aanstelling beroep in te stellen bij de 
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nationale regelgevende instantie of bij een 
rechtbank.
9. De nationale regelgevende instantie 
beslist binnen zes maanden over dit 
beroep. Deze termijn mag alleen in 
uitzonderlijke en behoorlijk gemotiveerde
gevallen worden overschreden.
10. Na beëindiging van de aanstelling bij 
de transmissiesysteembeheerder oefenen 
president-directeurs/leden van de 
uitvoerende raad gedurende ten minste 
drie jaar geen functie uit in enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van opwekking of 
levering verricht.
11. De directeur/directieleden 
houdt/houden geen belangen aan in of 
ontvangt/ontvangen geen vergoeding van 
enige andere onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan de 
transmissiesysteembeheerder. De 
vergoeding van de president-directeur/de 
leden van de uitvoerende raad mag op 
geen enkele wijze afhangen van andere 
activiteiten van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf dan die van de 
transportnetbeheerder.
12. De directeur of de directieleden van de 
transmissiesysteembeheerder mogen niet 
direct of indirect verantwoordelijk zijn 
voor de dagelijkse exploitatie van enige 
andere tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.
13. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen heeft de 
transmissiesysteembeheerder 
daadwerkelijk het recht om onafhankelijk 
van het geïntegreerde gasbedrijf besluiten 
te nemen met betrekking tot de activa die 
nodig zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud en de ontwikkeling van het 
netwerk. Dit vormt geen beletsel voor 
passende coördinatieregelingen die ervoor 
moeten zorgen dat de 
moedermaatschappij algemene grenzen 
voor de hoogte van de schulden van de 
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dochtermaatschappij kan vaststellen. Het 
moederbedrijf kan echter geen instructies 
geven met betrekking tot de dagelijkse 
bedrijfsvoering of individuele besluiten 
over de aanleg of modernisering van 
transmissielijnen die niet verder gaan dan 
de voorwaarden van het goedgekeurde 
financieringsplan, of een gelijkwaardig 
instrument.
III. Raad van toezicht / raad van bestuur

14. De voorzitter en alle leden van de raad 
van toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder nemen niet 
deel aan enige tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf. Zij mogen ook geen 
lid zijn van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van enige onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.
15. In de raden van toezicht/raden van 
bestuur van transmissiesysteembeheerders 
hebben ook onafhankelijke leden zitting 
die zijn benoemd voor ten minste vijf jaar. 
De benoeming van de leden van de raad 
van toezicht/de raad van bestuur wordt 
gemeld bij de nationale regelgevende 
instantie en wordt bindend onder de in lid 
7 omschreven voorwaarden.
16. Voor de toepassing van lid 15 wordt 
een lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van een 
transmissiesysteembeheerder geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij niet 
zakelijk of anderszins is betrokken bij het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, de 
meerderheidsaandeelhouders of het 
management daarvan, waardoor een 
belangenconflict zou ontstaan, met name:
(a) hij/zij is in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan zijn/haar benoeming als 
lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur geen werknemer geweest van om 
het even welke tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van productie of levering verricht;
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(b) hij heeft geen belangen in en ontvangt 
geen enkele vergoeding van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of daaraan gelieerde 
ondernemingen, met uitzondering van de 
transmissiesysteembeheerder;
(c) hij/zij onderhoudt geen relevante 
zakelijke betrekkingen met enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van energielevering 
verricht tijdens zijn/haar mandaat als lid 
van de raad van toezicht/raad van 
bestuur;
(d) hij is geen lid van de uitvoerende raad 
van een onderneming waarin het verticaal 
geïntegreerde bedrijf leden van de raad 
van toezicht of de raad van bestuur 
benoemt.
IV. Toezichthouder
17. De lidstaten zien erop toe dat 
transmissiesysteembeheerders een 
nalevingsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag is 
uitgesloten. In dit programma moeten de 
specifieke verplichtingen van de 
werknemers van de 
transmissiesysteembeheerder ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. Het programma is 
onderworpen aan goedkeuring door de 
regelgevende instantie. De naleving van 
het programma door de 
transmissiesysteembeheerders wordt 
onafhankelijk gecontroleerd door de 
toezichthouder. De nationale 
regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
nalevingsprogramma door de 
transmissiesysteembeheerder.
18. De directeur/directie van de 
transmissiesysteembeheerder benoemt een 
persoon of orgaan tot toezichthouder, met 
de volgende taken:
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(i) controle op de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;

(ii) de opstelling van een gedetailleerd 
jaarverslag betreffende de maatregelen 
die moeten worden genomen om het 
conformiteitsprogramma uit te voeren en 
indiening van dit verslag bij de nationale 
regelgevende instantie; vaststelling van 
maatregelen ter uitvoering van het 
nalevingsprogramma en indiening van 
het verslag bij de nationale regelgevende 
instantie;
(iii) het doen van aanbevelingen met 
betrekking tot het nalevingsprogramma 
en de uitvoering daarvan. 
19. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in de 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
20. De toezichthouder kan geregeld 
overleg voeren met de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder en het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, en met de 
regelgevende instanties.
21. De toezichthouder woont alle 
vergaderingen van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder bij waar de 
volgende onderwerpen worden behandeld:
(i) de voorwaarden voor toegang tot en 
aansluiting op het systeem, inclusief het 
innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 
1775/2005;
(ii) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
transmissienetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting;
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(iii) voorschriften inzake balancering, met 
inbegrip van voorschriften inzake 
energiereserves;
(iv) aankoop van energie om 
energieverliezen te dekken.

22. Tijdens die vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over activiteiten van producenten of 
leveranciers die commercieel voordelig 
kan zijn niet op discriminatoire wijze 
wordt bekendgemaakt aan de raad van 
toezicht/de raad van bestuur.
23. De toezichthouder heeft toegang tot 
alle relevante boeken, gegevens en 
kantoren van de 
transmissiesysteembeheerder en tot alle 
informatie die nodig is voor de uitvoering 
van de hem toegewezen taken.
24. De toezichthouder wordt benoemd en 
uit zijn functie ontheven door de 
president-directeur/directie, dit echter pas 
na voorafgaande goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie.
25. Na intrekking van zijn mandaat mag 
de toezichthouder gedurende een periode 
van ten minste vijf jaar geen zakelijke 
betrekkingen met het verticaal 
geïntegreerde bedrijf onderhouden.
V. Ontwikkeling van het netwerk en 
bevoegdheden om 
investeringsbeslissingen te nemen 
26. Transportnetbeheerders werken ten 
minste om de twee jaar een 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk uit. 
Zij nemen doeltreffende maatregelen om 
de adequaatheid van het systeem en de 
voorzieningszekerheid te waarborgen.
27. Het 10-jarig ontwikkelingsplan voor 
het netwerk moet met name:

(a) de marktpartijen een indicatie te geven 
van de hoofdtransmissie-infrastucturen 
die gedurende de komende tien jaar 
moeten worden gebouwd,
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(b) alle investeringen vermelden waartoe 
reeds is besloten, alsmede nieuwe 
investeringen aangeven waarvoor binnen 
de komende drie jaar een 
uitvoeringsbesluit moet worden genomen.
28. Voor de uitwerking van dit 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk stelt 
elke transmissiesysteembeheerder een 
redelijke hypothese op over de 
ontwikkeling van opwekking, verbruik en 
uitwisseling met andere landen, en houdt 
hij rekening met bestaande plannen voor 
investeringen in het netwerk op regionaal 
en Europees niveau. De 
transmissiesysteembeheerders dienen het 
ontwerpplan tijdig in bij de nationale 
regelgevende instantie.
29. De nationale regelgevende instantie 
pleegt op open en transparante wijze met 
alle relevante netwerkgebruikers overleg 
over het ontwerpplan en kan het resultaat 
van dit overleg, met name eventuele 
investeringsbehoeften, openbaar maken.
30. De nationale regelgevende instantie 
controleert of het ontwerp van het 10-
jarig ontwikkelingsplan voor het netwerk 
alle investeringsbehoeften behandelt die 
bij het overleg zijn vastgesteld. De 
nationale regelgevende instantie kan de 
transmissiesysteembeheerder ertoe 
verplichten zijn plan te wijzigen.
31. Indien de 
transmissiesysteembeheerder weigert een 
specifieke investering die in het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk is 
opgenomen, binnen drie jaar te doen doet, 
zien de lidstaten erop toe dat de nationale 
regelgevende instantie de bevoegdheid 
heeft voor het nemen van een van de 
volgende maatregelen:
(a) met alle legale middelen de 
transmissiesysteembeheerder verzoeken 
zijn investeringsverplichtingen na te 
komen met gebruikmaking van zijn 
financiële capaciteiten, of
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(b) onafhankelijke investeerders ertoe 
uitnodigen een offerte in te dienen voor de 
noodzakelijke investering in het 
transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder ertoe 
verplichten:
– in te stemmen met financiering door een 
derde,
– in te stemmen met de aanleg door een 
derde of de desbetreffende nieuwe activa 
te creëren,
– de desbetreffende nieuwe activa te 
exploiteren en
– een verhoging van het kapitaal te 
accepteren teneinde de noodzakelijke 
investeringen te financieren en 
onafhankelijke investeerders in de 
gelegenheid te stellen in de 
kapitaalverhoging te participeren.
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de nationale 
regelgevende instantie. In beide gevallen 
moet regulering van tarieven zorgen voor 
inkomsten ter dekking van de kosten van 
dergelijke investeringen.
32. De nationale regelgevende instantie 
houdt toezicht op en evalueert de 
tenuitvoerlegging van het 
investeringsplan.
VI. Besluitvormingsbevoegdheden inzake 
de toegang van derden tot het 
transmissienetwerk 
33. Transmissiesysteembeheerders zijn 
verplicht transparante en efficiënte 
procedures op te stellen en te publiceren 
die ervoor zorgen dat derden op niet-
disciminerende wijze toegang tot het 
netwerk krijgen. Deze methoden moeten 
door de nationale regelgevende instanties 
worden goedgekeurd.
34. Transmissiesysteembeheerders hebben 
niet het recht derden toegang tot het 
netwerk te weigeren op grond van 
eventuele toekomstige beperkingen in de 
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beschikbaarheid van netwerkcapaciteit, 
bijvoorbeeld door knelpunten op 
verafgelegen delen van het 
transmissienetwerk. De 
transportnetbeheerder verstrekt de nodige 
informatie. De transportnetbeheerder 
verstrekt de nodige informatie.
35. Transmissiesysteembeheerders zijn 
niet gemachtigd een nieuwe toegang tot 
het netwerk te weigeren op grond van de 
extra kosten die dit met zich mee zou 
brengen in verband met de noodzakelijke 
capaciteitsverhoging van onderdelen van 
het netwerk in de nabijheid van het 
aansluitpunt.
VII. Regionale samenwerking
36. Wanneer lidstaten besluiten op 
regionaal niveau samen te werken, 
moeten zij de 
transmissiesysteembeheerders binnen een 
duidelijk afgebakende periode 
nauwkeurig omschreven verplichtingen 
opleggen die stapsgewijs leiden tot de
oprichting van een gezamenlijke 
regionale distributiecentrale die binnen 
zes jaar na de inwerkingtreding van 
Richtlijn .../.../EG [tot wijziging van 
Richtlijn 2003/55/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas] verantwoordelijk is 
voor veiligheidsvraagstukken. 
37. Als de samenwerking tussen 
verschillende lidstaten op regionaal 
niveau moeilijkheden ondervindt, kan de 
Commissie na een gezamenlijk verzoek 
van deze lidstaten een regionale 
coördinator aanwijzen.
38. De regionaal coördinator bevordert op 
regionaal niveau de samenwerking tussen 
de regelgevende instanties en enige 
andere bevoegde overheidsinstantie, 
netwerkbeheerders, elektriciteitsbeurzen, 
netwerkgebruikers en marktpartijen. De 
taken van de coördinator zijn met name:
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(a) het bevorderen van nieuwe doelmatige 
investeringen in interconnecties. Hiertoe 
assisteert hij de 
transmissiesysteembeheerders bij de 
voorbereiding van hun regionale 
interconnectieplan en draagt hij bij aan 
de coördinatie van hun 
investeringsbesluiten en eventueel van 
hun "open season"-procedure,
(b) een efficiënt en veilig gebruik van 
netwerken bevorderen. Hiertoe draagt hij 
bij aan de coördinatie tussen 
transmissiesysteembeheerders, nationale 
regelgevende instanties en andere 
bevoegde nationale overheidsinstanties 
met betrekking tot de uitwerking van hun 
gezamenlijke toewijzings- en gezamenlijke 
zekerheidsmechanismen,
(c) een jaarverslag voorleggen aan de 
Commissie en de lidstaten dat betrekking 
heeft op de vooruitgang die geboekt is in 
de regio en op elk mogelijk probleem of 
obstakel dat deze vooruitgang kan 
belemmeren.
VIII. Sancties
39. Om de taken die haar in dit artikel 
worden opgelegd te kunnen vervullen, 
krijgt de nationale regelgevende instantie 
de volgende bevoegdheden:
(i) de bevoegdheid om van de 
transmissiesysteembeheerder informatie 
van welke aard ook te verlangen en met 
ieder personeelslid van de 
transmissiesysteembeheerder rechtstreeks 
contact op te nemen; in geval van twijfel 
heeft de nationale regelgevende instantie 
dezelfde bevoegdheid ten aanzien van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf en zijn 
vestigingen;
(ii) de bevoegdheid om de 
transmissiesysteembeheerder en, in geval 
van twijfel, het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en zijn vestigingen aan elk 
noodzakelijk onderzoek te onderwerpen; 
Artikel 20 van Verordening (EG) nr. 
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1/2003 van de Raad van 16 december 
2002 betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag is van toepassing.
40. Om de taken zoals bedoeld in dit 
artikel te kunnen uitvoeren krijgt de 
nationale regelgevende instantie de 
bevoegdheid om effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties op te leggen 
aan de transmissiesysteembeheerders 
en/of verticaal geïntegreerde bedrijven die 
hun verplichtingen overeenkomstig dit 
artikel of de besluiten van de nationale 
regelgevende instantie niet naleven. Deze 
bevoegdheid omvat:
(i) het recht effectieve, passende en 
afschrikwekkende boetes in verhouding 
tot de omzet van het netwerkbedrijf op te 
leggen;
(ii) het recht verordeningen uit te 
vaardigen om een einde te maken aan 
discriminerend gedrag;
(iii) het recht om de vergunning van de 
transmissiesysteembeheerder geheel of 
gedeeltelijk in te trekken, indien hij de 
ontvlechtingsbepalingen van dit artikel 
herhaaldelijk overtreedt."
1  PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

Or. en

Motivering

Lidstaten wordt de mogelijkheid geboden hun markten verder te liberaliseren zonder dat zij 
hun toevlucht moeten nemen tot ontvlechting van de eigendom.
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Amendement 274
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EC
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 9 ter
Effectieve en doeltreffende ontvlechting 
van transmissiesystemen
I. Activa, apparatuur, personeel en 
identiteit
1. Transmissiesysteembeheerders zijn 
voorzien van alle menselijke, fysieke en 
financiële hulpbronnen van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die nodig zijn voor 
de reguliere werkzaamheden van 
gastransmissie, en met name:
(i) de transportnetbeheerders bezit de 
activa die noodzakelijk zijn voor de 
reguliere werkzaamheden van 
gastransport;
(ii) de transportnetbeheerder hebben het 
personeel in dienst dat noodzakelijk is 
voor de reguliere werkzaamheden van 
gastransport;
(iii) het delen van personeel en de 
verlening van diensten tussen takken van 
een verticaal geïntegreerd bedrijf dat 
werkzaamheden van productie of levering 
verricht, blijft beperkt tot gevallen zonder 
risico van discriminatie en is 
onderworpen aan goedkeuring door 
nationale regelgevende autoriteiten, 
teneinde bezorgdheid over mededinging 
en belangenconflicten uit te sluiten;
(iv) passende financiële hulpbronnen voor 
toekomstige investeringsprojecten worden 
tijdig beschikbaar gesteld.
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2. De activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de reguliere werkzaamheden 
van gastransmissie, genoemd in lid 1, 
omvatten ten minste:
– vertegenwoordiging van de 
transmissiesysteembeheerder en contacten 
met derden en met nationale regelgevende 
instanties,
– verlening en beheer van toegang van 
derden tot het net,
– inning van toegangsgelden, 
knelpuntkosten,
– exploitatie, onderhoud en ontwikkeling 
van het transmissiesysteem,
– investeringsplanning ter waarborging 
van de capaciteit op lange termijn van het 
systeem om een redelijke vraag aan te 
kunnen en de voorzieningszekerheid te 
waarborgen,
– juridische dienstverlening;
– accountancy en IT-diensten.
3. Transmissiesysteembeheerders zijn 
opgezet in de juridische vorm van een 
naamloze vennootschap.
4. De transmissiesysteembeheerder heeft 
zijn eigen bedrijfsidentiteit die wezenlijk 
afwijkt van die van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, met afzonderlijke 
merknaam, communicatie en gebouwen.
5. De rekeningen van de 
transmissiesysteembeheerder worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan degene die het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en alle daaraan gelieerde 
ondernemingen controleert.
II. Onafhankelijkheid van het bestuur van 
de transmissiesysteembeheerder, de 
directeur/directie
6. Besluiten over de benoeming en een 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de president-
directeur/leden van de uitvoerende raad 
van de transmissiesysteembeheerder en 
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over de sluiting en voortijdige opzegging 
van de respectieve arbeidsovereenkomsten 
met deze personen worden aangemeld bij 
de nationale regelgevende instantie of bij 
enige andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. Deze besluiten en 
overeenkomsten kunnen alleen bindend 
worden indien, binnen een termijn van 
drie weken na de aanmelding, de 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie hierover geen veto 
heeft uitgesproken. Een veto kan worden 
uitgesproken indien bij de aanstelling en 
de sluiting van de respectieve 
overeenkomsten ernstige twijfel rijst over 
de professionele onafhankelijkheid van de 
benoemde president-directeur / het 
directielid; in geval van voortijdige 
beëindiging van de aanstelling en de 
respectieve overeenkomsten met de 
personen in kwestie mag het vetorecht 
alleen worden uitgeoefend indien ernstige 
twijfel bestaat over de grondslag en de 
beweegredenen voor de voortijdige 
beëindiging in kwestie.
7. De bestuursleden van de 
transmissiesysteembeheerder wordt het 
recht gegarandeerd in geval van 
voortijdige beëindiging van hun 
aanstelling beroep in te stellen bij de 
nationale regelgevende instantie, een 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of een rechtbank.
8. Na beëindiging van de aanstelling bij 
de transmissiesysteembeheerder oefenen 
president-directeurs/leden van de 
uitvoerende raad gedurende ten minste 
drie jaar geen functie uit in enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van productie of levering 
verricht.
9. De directeur/directieleden 
houdt/houden geen belangen aan in of 
ontvangt/ontvangen geen vergoeding van 
enige andere onderneming van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan de 
transmissiesysteembeheerder. De 
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vergoeding hangt op geen enkele wijze 
samen met andere activiteiten van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan die van 
de transmissiesysteembeheerder.
10. De directeur of de directieleden van de 
transmissiesysteembeheerder mogen niet 
direct of indirect verantwoordelijk zijn 
voor de dagelijkse exploitatie van enige 
andere tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.
11. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen heeft de 
transmissiesysteembeheerder 
daadwerkelijk het recht om onafhankelijk 
van het geïntegreerde gasbedrijf besluiten 
te nemen met betrekking tot de activa die 
nodig zijn voor de exploitatie, het 
onderhoud en de ontwikkeling van het 
netwerk. Dit sluit het bestaan niet uit van 
geschikte coördinatiemechanismen om te 
waarborgen dat de economische en 
managementtoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten opzichte van een 
dochteronderneming, wat het rendement 
van de activa betreft, indirect geregeld 
overeenkomstig artikel 24 quater, 
beschermd worden. Met name moet dit het 
voor moederbedrijf mogelijk maken het 
jaarlijkse financieringsplan van de 
transmissiesysteembeheerder, of een 
gelijkwaardig instrument, goed te keuren 
en algemene maximumgrenzen vast te 
stellen voor de schuldgraad van de 
dochteronderneming. Indien het jaarlijkse 
financieringsplan, of een gelijkwaardig 
instrument, niet wordt goedgekeurd of 
gewijzigd door het moederbedrijf, dan 
wordt de kwestie voorgelegd aan de 
regelgevende instantie, die ter zake een 
besluit neemt. Het moederbedrijf mag 
evenwel niet de toestemming krijgen 
instructies te geven voor de dagelijkse 
exploitatie, noch inzake individuele 
besluiten over de aanleg of modernisering 
van transmissielijnen die niet verder gaan 
dan de bepalingen van het goedgekeurde 
financieringsplan, of een gelijkwaardig 
instrument.
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III. Raad van toezicht / raad van bestuur
12. Voorzitters van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder nemen niet 
deel aan enige tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van productie of levering verricht.
13. In de raad van toezicht/raad van 
bestuur van transmissiesysteembeheerders 
hebben ook onafhankelijke leden zitting 
die zijn benoemd voor ten minste vijf jaar. 
De benoeming van de leden van de raad 
van toezicht/de raad van bestuur wordt 
gemeld bij de nationale regelgevende 
instantie of bij een andere bevoegde 
nationale overheidsinstantie en wordt 
bindend onder de in lid 6 omschreven 
voorwaarden.
14. Voor de toepassing van lid 13 wordt 
een lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur van een 
transmissiesysteembeheerder geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij niet 
zakelijk of anderszins is betrokken bij het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, de 
meerderheidsaandeelhouders of het 
management daarvan, waardoor een 
belangenconflict zou ontstaan, met name:
(a) hij/zij is in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan zijn/haar benoeming als 
lid van de raad van toezicht/raad van 
bestuur geen werknemer geweest van om 
het even welke tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van productie of levering verricht;
(b) hij heeft geen belangen in en ontvangt 
geen enkele vergoeding van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of daaraan gelieerde 
ondernemingen, met uitzondering van de 
transmissiesysteembeheerder;
(c) hij/zij onderhoudt geen relevante 
zakelijke betrekkingen met enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van energielevering 
verricht tijdens zijn/haar mandaat als lid 
van de raad van toezicht/raad van 
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bestuur;
(d) hij is geen lid van de uitvoerende raad 
van een onderneming waarin het verticaal 
geïntegreerde bedrijf leden van de raad 
van toezicht of de raad van bestuur 
benoemt.
IV. Toezichthouder
15. De lidstaten zien erop toe dat 
transmissiesysteembeheerders een 
nalevingsprogramma opstellen en 
uitvoeren met maatregelen om te 
waarborgen dat discriminatoir gedrag is 
uitgesloten. In dit programma moeten de 
specifieke verplichtingen van de 
werknemers van de 
transmissiesysteembeheerders ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. Het programma is 
onderworpen aan goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. De naleving van het 
programma wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder. De 
nationale regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
nalevingsprogramma door de 
transmissiesysteembeheerder.
16. De directeur/directie van de 
transmissiesysteembeheerder benoemt een 
persoon of orgaan tot toezichthouder, met 
de volgende taken:
(i) controle op de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(ii) de voorbereiding van een jaarverslag 
betreffende de maatregelen die moeten 
worden genomen om het 
conformiteitsprogramma uit te voeren en 
indiening van dit verslag bij de nationale 
regelgevende instantie;
(iii) het doen van aanbevelingen met 
betrekking tot het nalevingsprogramma 
en de uitvoering daarvan. 
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17. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in de 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
18. De toezichthouder kan geregeld 
overleg plegen met de raad van toezicht/de 
raad van bestuur van de 
transportnetbeheerder en van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, alsook met 
de nationale regelgevende instanties.
19. De toezichthouder woont alle 
vergaderingen van de raad van 
toezicht/raad van bestuur van de 
transmissiesysteembeheerder bij waar de 
volgende onderwerpen worden behandeld:
((i) de voorwaarden voor toegang tot en 
aansluiting op het netwerk, inclusief het 
innen van een toegangsheffing, 
congestielasten en betalingen in het kader 
van het compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1228/2003;
(ii) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
transmissienetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting;
(iii) salderingsregels, waarbij inbegrepen 
de flexibiliteitsbehoeften van de 
transmissiesysteembeheerder;
(iv) energieaankopen om de behoeften 
van de transmissiesysteembeheerder te 
dekken.
20. Tijdens die vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over activiteiten van klanten of 
leveranciers die commercieel voordelig 
kan zijn niet op discriminatoire wijze 
wordt bekendgemaakt aan de raad van 
toezicht/de raad van bestuur.
21. De toezichthouder heeft toegang tot 
alle relevante boeken, gegevens en 
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kantoren van de 
transmissiesysteembeheerder en tot alle 
informatie die nodig is voor de uitvoering 
van de hem toegewezen taken.
22. De toezichthouder wordt benoemd en 
uit zijn functie ontheven door de 
president-directeur/directie, dit echter pas 
na voorafgaande goedkeuring door de 
nationale regelgevende instantie.
V. ONTWIKKELING VAN HET 
NETWERK EN BEVOEGDHEDEN OM 
INVESTERINGSBESLISSINGEN TE 
NEMEN
23. Transmissiesysteembeheerders stellen 
ten minste om de twee jaar een 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk op. 
Zij nemen doeltreffende maatregelen om 
de adequaatheid van het systeem en de 
voorzieningszekerheid te waarborgen.
24. Het 10-jarig ontwikkelingsplan voor 
het netwerk moet met name:
(a) voor marktdeelnemers de belangrijkste 
transmissie-infrastructuur aangeven die 
de komende tien jaar bij voorkeur moet 
worden aangelegd;
(b) alle investeringen vermelden waartoe 
reeds is besloten, alsmede nieuwe 
investeringen aangeven waarvoor binnen 
de komende drie jaar een 
uitvoeringsbesluit moet worden genomen.
25. Voor de voorbereiding van het 
ontwerp van dit plan stelt elke 
transmissiesysteembeheerder een redelijke 
hypothese op over de ontwikkeling van 
voorziening, verbruik en uitwisseling met 
andere landen, en houdt hij rekening met 
bestaande plannen voor investeringen in 
het netwerk op regionaal en Europees 
niveau. De transmissiesysteembeheerder 
dient het ontwerpplan tijdig in bij de 
bevoegde nationale instantie.
26. De bevoegde nationale instantie pleegt 
op open en transparante wijze met alle 
relevante netwerkgebruikers overleg over 
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het ontwerpplan en kan het resultaat van 
dit overleg, met name eventuele 
investeringsbehoeften, openbaar maken.
27. De bevoegde nationale instantie 
controleert of het ontwerp van 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk alle 
investeringsbehoeften dekt die bij het 
overleg zijn vastgesteld. De bevoegde 
nationale instantie kan van de 
transmissiesysteembeheerder eisen dat 
deze zijn plan wijzigt.
28. De bevoegde nationale instantie als 
bedoeld in de leden 25, 26 en 27 kan de 
nationale regelgevende instantie zijn, 
enige andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of een door 
transmissiesysteembeheerders opgerichte 
trustee voor netwerkontwikkeling. In 
laatstgenoemd geval dienen de 
transmissiesysteembeheerders het ontwerp 
van hun statuten, ledenlijst en reglement 
ter goedkeuring in bij de bevoegde 
nationale overheidsinstantie.
29. Indien de 
transmissiesysteembeheerder weigert een 
specifieke investering die in het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk is 
opgenomen, binnen drie jaar te doen doet, 
zien de lidstaten erop toe dat de nationale 
regelgevende instantie of enige andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie de 
bevoegdheid heeft voor het nemen van 
een van de volgende maatregelen:
(a) met alle legale middelen de 
transmissiesysteembeheerder verzoeken 
zijn investeringsverplichtingen na te 
komen met gebruikmaking van zijn 
financiële capaciteiten, of
(b) onafhankelijke investeerders ertoe 
uitnodigen een offerte in te dienen voor de 
noodzakelijke investering in het 
transmissiesysteem en de 
transmissiesysteembeheerder ertoe 
verplichten:
– in te stemmen met financiering door een 



AM\717987NL.doc 129/130 PE404.543v03-00

NL

derde,
– in te stemmen met de aanleg van de 
nieuwe activa door een derde of deze 
activa zelf aan te leggen, en
– de betreffende nieuwe activa te beheren. 
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de nationale 
regelgevende instantie of een andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie. In 
beide gevallen moet regulering van 
tarieven zorgen voor inkomsten ter 
dekking van de kosten van dergelijke 
investeringen.
30. De bevoegde nationale 
overheidsinstantie houdt toezicht op en 
evalueert de tenuitvoerlegging van het 
investeringsplan.
VI. Regionale samenwerking
31. Wanneer de samenwerking tussen 
verschillende landen op regionaal niveau 
te kampen krijgt met ernstige problemen, 
kan de Commissie, met instemming van 
de betrokken lidstaten, een regionaal 
coördinator aanwijzen.
32. De regionaal coördinator bevordert op 
regionaal niveau de samenwerking tussen 
de regelgevende instanties en enige 
andere bevoegde overheidsinstantie, 
netwerkbeheerders, gasbeurzen, 
netwerkgebruikers en marktpartijen. De 
taken van de coördinator zijn met name:
(a) het bevorderen van nieuwe doelmatige 
investeringen in interconnecties. Hiertoe 
assisteert hij de 
transmissiesysteembeheerders bij de 
voorbereiding van hun regionale 
interconnectieplan en draagt hij bij aan 
de coördinatie van hun 
investeringsbesluiten en eventueel van 
hun "open season"-procedure; 
(b) een efficiënt en veilig gebruik van 
netwerken bevorderen. Hiertoe draagt hij 
bij aan de coördinatie tussen 
transmissiesysteembeheerders, nationale 
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regelgevende instanties en andere 
bevoegde nationale overheidsinstanties 
met betrekking tot de uitwerking van hun 
gezamenlijke toewijzings- en gezamenlijke 
zekerheidsmechanismen;
(c) een jaarverslag voorleggen aan de 
Commissie en de lidstaten dat betrekking 
heeft op de vooruitgang die geboekt is in 
de regio en op elk mogelijk probleem of 
obstakel dat deze vooruitgang kan 
belemmeren."

Or. en

Motivering

Er dient te worden voorzien in een alternatieve oplossing voor de lidstaten om de 
onafhankelijkheid van transmissiesysteembeheerders te waarborgen.
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