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BEKNOPTE MOTIVERING

Bij de motivering en toelichting op de onderhavige wijzigingsvoorstellen in het kader van het 
internemarktpakket wijst de Commissie erop dat de huidige regelingen voor de interne 
energiemarkt ondanks aantoonbare vooruitgang niet toereikend zijn om de interne markt te 
voltooien.

Met haar voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten beoogt de Commissie de volgende 
vervolgdoelen van het wetgevingskader vast te leggen:

 vaststelling van niet-discriminerende regels betreffende de toegangsvoorwaarden voor 
LNG- en opslaginstallaties,

 bevordering van het ontstaan van goed functionerende en transparante 
grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten,

 bevordering van het ontstaan van een goed functionerende en transparante 
groothandelsmarkt.

Dit advies onderschrijft uitdrukkelijk de doelstelling van zo spoedig mogelijke voltooiing van 
de interne markt. Daarmee wordt de energiezekerheid tegen betaalbare prijzen bevorderd. De 
instrumenten en regelingen die de Commmissie voorstelt zijn evenwel niet allemaal even 
positief.

Er kan met name kritiek worden geuit op de volgende punten:

 de voorgestelde impact assessments,

 de gebrekkige toepassing van het subsidiariteitsbeginsel,

 de niet consequente afbakening van de bevoegdheden van de Europese structuren,

 de richtinggevende bevoegdheden van de Commissie en de comitologieprocedure.

De rapporteur wil geen eigen amendementen ten aanzien van de impact assessments 
voorstellen maar wil er wel op wijzen dat de open vragen over de plausibiliteit van die 
assessments, die met name door de Commissie industrie, onderzoek en energie gesteld zijn, 
geen bevredigend antwoord hebben gekregen. Bij toekomstige wetgevingsvoorstellen moet 
absoluut gegarandeerd zijn dat onderzoek en analyse de toets der kritiek kunnen doorstaan; zo 
niet, dan kan de impact assessment en daarmee het Commissievoorstel beter achterwege 
blijven.

Met het subsidiariteitsbeginsel is met name bij de voorstellen voor regelingen op het vlak van 
de kleinhandelsmarkt onvoldoende rekening gehouden. De voorgestelde harmonisatie heeft 
ingrijpende consequenties voor terreinen die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. In 
plaats van een harmonisatie op Europees niveau moet er met nationale regelingen bereikt 
worden dat transparante kleinhandelsmarkten grensoverschrijdend beter toegankelijk worden. 
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In dit advies wordt gepleit voor een wettelijke verplichting tot initiatieven op uiteenlopende 
wetgevingsterreinen om de grensoverschrijdende toegang tot de afnemers te bevorderen.

Voorts wordt in dit advies gepleit voor een grotere kostentransparantie van de voorgestelde 
regelingen en een duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden tussen de nieuwe 
Europese structuren. Vandaar het amendement om te bereiken dat de financiering niet via 
oncontroleerbare tariefverhogingen verloopt maar rechtsreeks uit de EU-begroting 
plaatsvindt. Ten aanzien van de taakafbakening worden amendementen voorgesteld om 
dubbele bevoegdheden te vervangen door duidelijke toewijzing aan Commissie, nationale 
autoriteiten, het Agentschap en het op te richten netwerk van transmissiesysteembeheerders.

Ten derde zijn er amendementen voorgesteld om het optreden van de Commissie aan 
wettelijke beperkingen te binden. De thans in het kader van deze verordening gevolgde
procedure (vaststelling van richtsnoeren door Parlement en Raad, gevolgd door finetuning 
door de Commissie volgens een vaste procedure) mag niet geschrapt worden. De voorgestelde 
amendementen beogen te bereiken dat op technisch gebied de vereiste condities voor de 
Commissie geschapen worden. Op gebieden van groot maatschappelijk-politiek belang moet 
echter de de normale wetgevingsprocedure gehandhaafd blijven. Om de lopende consultatie 
niet te verstoren moet de Commissie de gelegenheid krijgen aanvullingen in te brengen of 
naar de vaststelling van richtsnoeren te streven als wijziging van de nieuwe verordening via 
een afzonderlijke procedure.

In dit advies worden ook nieuwe ideeën geopperd voor een snellere uitbreiding van de 
netcapaciteiten. Om bottlenecks snel weg te nemen kan naast een sterkere 
investeringsinspanning van de netbeheerders gedacht worden aan vereenvoudigde en minder 
dure vergunningsprocedures. Omwille van een beter overzicht over de duur van 
vergunningsprcoedures in geheel Europa en de daarmee samenhangende kosten, maar ook om 
regelingen op te sporen die grensoverschrijdende netaanleg belemmeren, moet het op te 
richten netwerk van transmissiesysteembeheerders een toezichtfunctie op dit gebied krijgen. 
Betere randvoorwaarden bij de vergunningsprocedures moeten bereikt worden met behulp 
van best practices of wetgevingsinitiatieven.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

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

c) om de twee jaar een tienjarig 
investeringsplan;

c) om de drie jaar een tienjarig 
investeringsplan;

Or. de

Motivering

De voorgeschreven actualisering van de investeringsplannen volgens een driejarenritme is 
bedoeld om de vereiste informatie beschikbaar te krijgen zonder nodeloze bureaucratie.

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) binnen een jaar en vervolgens om de 
drie jaar een overzicht over de duur van 
de vergunningsprocedures op het gebied 
van de netten, alsmede over de nationale 
regelingen danwel de verschillen in 
vormgeving tussen de nationale 
regelingen waardoor 
grensoverschrijdende netuitbreiding 
vertraagd of belemmerd wordt of hogere 
kosten vergt.

Or. de

Motivering

De toevoeging onder f bis) is bedoeld als reactie op het probleem dat grensoverschrijdende 
netuitbreiding belemmerd wordt door verschillen in nationale voorschriften ten aanzien van 
de vergunningsprocedure. Met het oog op de ontwikkeling van de noodzakelijke oplossingen 
c.q. verbeteringen met behulp van best practices is het noodzakelijk dat de nulsituatie in kaart 
wordt gebracht.
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Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Om de drie jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net. Het 
investeringsplan bevat een modellering van 
het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. Het investeringsplan berust met 
name op de nationale investeringsplannen 
en op de bij Beschikking nr. 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
opgestelde richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken in de energiesector. 
Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit. Bij het 
investeringsplan wordt een bijlage 
gevoegd met een overzicht van de 
belemmeringen voor 
grensoverschrijdende netuitbreiding ten 
gevolge van verschillen in 
vergunningsprocedures danwel 
verschillen in de gang van zaken bij de 
vergunningsverlening.

Or. de

Motivering

De voorgeschreven actualisering van de investeringsplannen volgens een driejarenritme is 
bedoeld om de vereiste informatie beschikbaar te krijgen zonder nodeloze bureaucratie.

De toevoeging onder f bis) bij artikel 2 quater, lid 1 is bedoeld als reactie op het probleem dat 
grensoverschrijdende netuitbreiding belemmerd wordt door verschillen in nationale 
voorschriften ten aanzien van de vergunningsprocedure. Met het oog op de ontwikkeling van 
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de noodzakelijke oplossingen c.q. verbeteringen met behulp van best practices is het 
noodzakelijk dat de nulsituatie in kaart wordt gebracht.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Aanpassing i.v.m. de voor artikel 9 voorgestelde wijzigingen.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Amendement met het oog op ondubbelzinnige toewijzing van bevoegdheden.
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Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Aanpassing i.v.m. de voor artikel 9 voorgestelde wijzigingen.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Wanneer de Commissie voornemens 
is overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 3 
richtsnoeren vast te stellen, deelt zij dat 
mede aan het Europees Parlement en de 
Raad.

Or. de

Motivering

Als de Commissie overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 3 optreedt, moet de conclusie luiden dat 
het met publieke middelen gefinancierde netwerk van transmissienetbeheerders zijn taken uit 
hoofde van deze verordening onvoldoende vervult. Parlement en Raad moeten daarvan in 
kennis gesteld worden om veranderingen op gang te kunnen brengen.
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De nieuwe artikelen 2 bis t/m nonies roepen een nieuwe structuur in het leven die 
gefinancierd moet worden. Aangezien het nieuwe netwerk op EU-niveau opereert moet het 
ook uit de EU-begroting bekostigd worden. Vindt de financiering uit de tarieven plaats, dan is 
kostencontrole en uiteindelijk evaluatie van de nieuwe structuur niet mogelijk.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen
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Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
het Agentschap raadplegen.

Or. de

Motivering

De regionale samenwerking krijgt gestalte binnen het netwerk. Hoe en op welk 
organisatieniveau de samenwerking verloopt moet in het statuut van het netwerk worden 
vastgelegd. Het is niet nodig en ook niet doelmatig dat de Commissie zulks speciaal vaststelt.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 quater
Beperkte openbaarmaking van informatie
Wanneer een beheerder van 
transmissienetten, opslaginstallaties of 
LNG-installaties van oordeel is dat hij om 
redenen van vertrouwelijkheid niet alle 
verlangde gegevens openbaar kan maken, 
verzoekt hij de bevoegde autoriteiten om 
toestemming voor beperkte 
openbaarmaking voor het desbetreffende 
punt of de desbetreffende punten.
De bevoegde autoriteiten verlenen op 
individuele basis al dan niet toestemming, 
waarbij zij met name rekening houden 
met de legitieme bescherming van het 
bedrijfsgeheim en met de doelstelling van 
totstandbrenging van een aardgasmarkt 
die voor concurrentie openstaat.
Toestemming in de zin van dit artikel 
wordt niet verleend indien drie of meer 
gebruikers capaciteit op hetzelfde punt 
gecontracteerd hebben.
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Or. de

Motivering

In bepaalde gevallen kan openbaarmaking in strijd zijn met de nationale regelgeving op het 
gebied van de gegevensbescherming of de doelstelling van een aardgasmarkt die voor 
concurrentie openstaat in het gedrang brengen. Uitzonderingsgevallen moeten daarom van 
geval tot geval bekeken kunnen worden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 10
Verordening (EG) nr. 1775/2005)
Artikel 8 bis–alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze voorschriften zijn erop gericht de 
grensoverschrijdende toegang tot afnemers 
te bevorderen en garanderen. De 
voorschriften worden na toetsing door de 
regelgevende instanties openbaar 
gemaakt..

Or. de

Motivering

De afnemermarkten en de randvoorwaarden voor o.a. de transmissienetbeheerders blijven 
onder verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. Evenals op de dienstenmarkt kan de 
grensoverschrijdende toegang tot de afnemers ook zonder Europese harmonisatie tot stand 
gebracht worden.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen
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met kleinhandelsmarkten;

Or. de

Motivering

De vereiste voorschriften voor de afnemermarkten moeten onder verantwoordelijkheid van de 
lidstaten blijven vallen.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

Or. de

Motivering

De machtiging om richtsnoeren voor artikel 2 quater, lid 3 vast te stellen is in artikel 2 sexies, 
lid 3 neergelegd. Aangezien de overige in artikel 9, lid 1 vermelde richtsnoeren door de 
Commissie alleen gewijzigd maar niet vastgesteld kunnen worden, kan vermelding in artikel 9 
om redenen van systematiek komen te vervallen.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De richtsnoeren betreffende de in lid 1, 
onder a, b en c, genoemde kwesties zijn 
wat de transmissiesysteembeheerders 
betreft, opgenomen in de bijlage.
Noodzakelijke richtsnoeren betreffende de 
in lid 1, onder a), b) en c) genoemde 
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kwesties met betrekking tot beheerders 
van opslaginstallaties en LNG-installaties 
alsmede richtsnoeren betreffende de in lid 
1, onder d), e) en f) genoemde kwesties 
worden te gelegener tijd volgens de 
gebruikelijke procedure als bijlage 2 bij 
deze verordening vastgesteld.

Or. de

Motivering

Dit amendement beoogt te bereiken dat de richtsnoeren volgens de gebruikelijke procedure 
door Parlement en Raad worden vastgesteld. Overdracht van bevoegdheden naar de 
Commissie moet tot eventueel noodzakelijke aanpassingen beperkt blijven. De Commissie 
stelt dat de richtsnoeren nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
verordening. Daarom moeten ze ook in het kader van de verordening worden vastgesteld. De 
Commissie heeft overigens de mogelijkheid in de loop van de onderhavige procedure 
aanvullingen voor te stellen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Dit amendement beoogt te bereiken dat de richtsnoeren volgens de gebruikelijke procedure 
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door Parlement en Raad worden vastgesteld. Overdracht van bevoegdheden naar de 
Commissie moet tot eventueel noodzakelijke aanpassingen beperkt blijven. De Commissie 
stelt dat de richtsnoeren nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
verordening. Daarom moeten ze ook in het kader van de verordening worden vastgesteld.
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