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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel dient tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (COM (2007) 532). Het is een 
onderdeel van het "energiepakket" (elektriciteits- en gasmarkten : 3de wetgevingspakket), dat 
de Europese Commissie in september 2007 ingediend heeft en dat ik als rapporteur in het 
algemeen gesproken onderschrijf.  Het pakket is van groot belang om de lopende 
liberalizering in de energie- en gassector te voltooien en moet voor een echte, overzichtelijke 
en open interne markt zorgen.

Hoewel ik dus met het energiepakket instem, denk ik dat loskoppeling van de 
eigendomsverhoudingen als doelstelling in heel Europa moeilijk te bereiken is door de grote 
verschillen tussen de Europese landen.  In een aantal landen is het nog wachten op de 
uitwerking van het 2de energiepakket, omdat het nog niet uitgevoerd of degelijk toegepast is,  
en gesynchroniseerde criteria voor de loskoppeling van de eigendomsverhoudingen in alle 
lidstaten zijn dan ook moeilijk te gebruiken.
Verder zijn er een aantal lidstaten die langlopende contracten hebben (in sommige gevallen 
tot 50 jaar), hetgeen een verdere complicatie voor de loskoppeling betekent.  Ik ben er ook 
niet van overtuigd dat loskoppeling lagere prijzen zal opleveren en daarmee een verschil in 
het voordeel van de verbruiker maakt.

In die gedachtegang stel ik als rapporteur een aantal amendementen met de volgende 
strekking voor:

 Doeltreffende regionale samenwerking is voor een echte interne markt van groot 
belang.  Ik onderschrijf dan ook de oprichting van een Europees netwerk van 
transportnetbeheerders in het belang van doelmatigheid, representativiteit en 
doorzichtigheid van de Europese gasmarkt als grondslag voor de samenwerking.  
Volgens mij is het zeer belangrijk dat de lidstaten de netwerkbeheerders op regionaal 
niveau steunen en onder hun toezicht houden.  Loskoppeling tussen beheer van het 
netwerk en produktie en levering is volgens mij ook geen voorafgaande voorwaarde 
voor samenwerking in het transportnetwerk, dat in alle deelnemende lidstaten 
gemakkelijk ook zonder die loskoppeling van de eigendomsverhoudingen doelmatig 
kan werken.

 Daarnaast zijn er structurele verschillen tussen de gas- en elektriciteitsmarkt.  Verdere 
doorvoering van loskoppelingsmaatregelen in de gassector is niet vanzelfsprekend, en 
er zijn gerichte oplossingen nodig om de interne markt in de gassector te kunnen 
voltooien.  

 Zo veel mogelijk personen betaalbare energie ter beschikking stellen is volgens mij 
een centrale kwestie.  Het Europees netwerk van transportnetbeheerders voor gas 
moet bij het plannen van zijn werkzaamheden de belanghebbende partijen op een 
open en doorzichtige manier raadplegen.  Ik stel voor om ook de verbruikers en hun 
verenigingen te laten raadplegen, als belangrijke belanghebbende partijen, aangezien 
zij de gebruikers aan de kant van de huishoudens zijn.

 Ik ben er ook van overtuigd dat vaste voorziening van belang is om 
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prijsschommelingen te voorkomen en daarmee een einde te maken aan de onzekere 
prijsverhoudingen voor de Europese verbruiker.  Zekerheid in de voorziening is o.a. 
te bereiken door - naast andere maatregelen -marktconcentratie te voorkomen en voor 
een echte en open markt voor de handel in energieproducten te zorgen.

 Vandaar dat vrije opslagvoorzieningen en LNG-installaties met vrije toegang voor 
nieuwe ondernemers op de markt volgens mij een andere doorslaggevende factor 
betekenen.  Duidelijke informatie over opslagmogelijkheden en -capaciteiten zijn van 
belang om een interne handelsmarkt voor energie in te stellen, die borg staat voor 
eerlijke prijzen en een echte open markt in het voordeel van de verbruiker.  De 
bekendmaking van de gegevens moet onder toezicht van de bevoegde overheden 
staan.

 Ten laatste vind ik dat er een openbare en op de laatste stand gebrachte Europese 
"wegenkaart" van alle Europese pijplijnen nodig is, die door de Europese Commissie 
uitgegeven en bijgehouden moet worden.  Alle regionale pijplijnen in Europa die 
bestaan en in aanbouw zijn, moeten beter zichtbaar worden om overzichtelijkheid en 
betere informatie over "gaten" in de energievoorziening (bij gebrek aan pijplijnen of 
aansluitingen) te verzekeren en op mogelijkheden voor nieuwe grensoverschrijdende 
aansluitingen te wijzen.  De planning van het netwerk in Europa zal ermee verbeteren.

AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendments by Parliament

Amendement 1
OVERWEGING 1

(1) Met de interne markt voor gas, die sinds 
1999 geleidelijk tot stand is gebracht, wordt 
beoogd alle afnemers in de Gemeenschap –
zowel particulieren als ondernemingen –
echte keuzevrijheid te bieden, nieuwe 
kansen voor het bedrijfsleven te scheppen en 
grensoverschrijdende handel te bevorderen, 
teneinde efficiëntieverbeteringen, 
concurrerende prijzen en een betere 
dienstverlening te bewerkstelligen en de 
voorzieningszekerheid en duurzaamheid in 
de hand te werken.

(1) Met de interne markt voor gas, die sinds 
1999 geleidelijk tot stand is gebracht, wordt 
beoogd alle afnemers in de Gemeenschap –
zowel particulieren als ondernemingen –
echte keuzevrijheid te bieden, nieuwe 
kansen voor het bedrijfsleven te scheppen en 
grensoverschrijdende handel te bevorderen, 
teneinde efficiëntieverbeteringen, 
concurrerende prijzen, een betere 
dienstverlening en zo ruim mogelijke 
beschikbaarheid voor zo veel mogelijk 
personen te bewerkstelligen en de 
voorzieningszekerheid en duurzaamheid in 
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de hand te werken.

Motivering

Het is van groot belang dat er zo veel mogelijk personen over betaalbare gasleveringen 
kunnen beschikken.

Amendement 2
OVERWEGING 4

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

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

Motivering

Het is van belang om een daadwerkelijke en open interne markt tot stand te brengen, en niet 
alleen een markt die goed functioneert.  De markt moet ook open staan voor nieuwe 
ondernemers en er moet daadwerkelijke concurrentie onder alle deelnemers zijn.

Amendement 3
OVERWEGING 6

(6) Er is meer in het bijzonder een grotere 
samenwerking en coördinatie tussen 
transmissiesysteembeheerders vereist om 
een geleidelijke onderlinge afstemming van 
de technische en commerciële codes voor de 
verlening en het beheer van daadwerkelijke 

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

en transparante toegang tot de 
transmissienetten over de grenzen heen te 
verwezenlijken, om, met inachtneming van 
het milieu, een gecoördineerde en voldoende 
toekomstgerichte planning en een 
deugdelijke ontwikkeling van het 
transmissiesysteem in de Gemeenschap te 
waarborgen, en om energie-efficiëntie, 
onderzoek en innovatie te stimuleren, met 
name met de bedoeling de penetratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
verspreiding van koolstofarme technologie 
te bevorderen. 
Transmissiesysteembeheerders dienen hun 
netten volgens onderling afgestemde 
technische en marktcodes te beheren. 

Motivering

Transparante toegang tot de grensoverschrijdende transmissienetwerken is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling van een doelmatige en open markt.  Als de 
toegangsvoorwaarden niet transparant zijn, kunnen er belemmeringen ontstaan en de omvang 
van de concurrentie kan er onder lijden.

Amendement 4
OVERWEGING 7

(7) Om te zorgen voor een optimaal beheer 
van het gastransmissienet in de 
Gemeenschap, moet een Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders worden 
opgericht. De taken van dit netwerk dienen 
te worden uitgeoefend met inachtneming 
van de communautaire mededingingsregels, 
die op de beslissingen van het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
van toepassing blijven. Deze taken moeten 
nauwkeurig worden omschreven en de 
daarbij gevolgde werkmethode moet 
efficiëntie, representativiteit en transparantie 
garanderen. Aangezien met een benadering 
op regionaal niveau effectievere vooruitgang 
kan worden geboekt, dienen de 
transmissiesysteembeheerders binnen de 
overkoepelende samenwerkingsstructuur 
regionale structuren op te zetten en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de resultaten 

Om te zorgen voor een optimaal beheer van 
het gastransmissienet in de Gemeenschap, 
moet een Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders worden 
opgericht. De taken van dit netwerk dienen 
te worden uitgeoefend met inachtneming 
van de communautaire mededingingsregels, 
die op de beslissingen van het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
van toepassing blijven. Deze taken moeten 
nauwkeurig worden omschreven en de 
daarbij gevolgde werkmethode moet 
efficiëntie, representativiteit en transparantie 
garanderen. Aangezien met een benadering 
op regionaal niveau effectievere vooruitgang 
kan worden geboekt, dienen de 
transmissiesysteembeheerders binnen de 
overkoepelende samenwerkingsstructuur 
regionale structuren op te zetten en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de resultaten 
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op regionaal niveau stroken met de codes en 
investeringsplannen op 
Gemeenschapsniveau. Samenwerking 
binnen dergelijke regionale structuren 
vergt een daadwerkelijke ontvlechting van 
netactiviteiten enerzijds en productie- en 
leveringsactiviteiten anderzijds, anders 
houdt regionale samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders een risico 
van concurrentieverstorend gedrag in.

op regionaal niveau stroken met de codes en 
investeringsplannen op 
Gemeenschapsniveau. De lidstaten moeten 
samenwerking op regionaal niveau 
aanmoedigen en toezicht houden op de 
doelmatigheid van het netwerk op dat 
niveau.

Motivering

De aanmoediging van de lidstaten voor samenwerking op regionaal niveau en de verplichting 
om toezicht op de doelmatigheid van het netwerk te houden, zijn van groot belang om een 
echte grensoverschrijdende markt en dito samenwerking te verwezenlijken.  Daarnaast is 
daadwerkelijke loskoppeling van de eigendomsverhoudingen geen noodzakelijke voorwaarde 
voor regionale samenwerking. Samenwerking is mogelijk en kan doeltreffend zijn zonder 
loskoppeling van eigendomsverhoudingen.

Amendement 5
OVERWEGING 8 BIS (nieuw)

De verbruikersverenigingen moeten 
actiever en op beslissender wijze deelnemen 
in de raadplegingsprocedure voor de 
taakuitvoering van het Europees netwerk 
van beheerders van transmissienetwerken 
voor gas, vooral bij de vastlegging van de 
technische en marktcodes en de opstelling 
van het jaarlijks werkprogramma.

Motivering

De verbruikers en hun verenigingen moeten als voorname belanghebbende partijen ook in de 
raadplegingsprocedure gehoord worden, aangezien ze de eindverbruikers aan de kant van de 
huishoudens zijn.

Amendement 6
OVERWEGING 9 BIS (nieuw)

Om voor betere overzichtelijkheid van de 
volledige stand van zaken in het 
pijplijnstelsel in Europa te zorgen moet de 
Europese Commissie een "wegenkaart" van 
het gasnetwerk in Europa opstellen, 
publiceren en bijhouden.  Op de 
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wegenkaart moeten alle pijplijnen en 
mogelijke regionale aansluitingen te vinden 
zijn.

Motivering

De Europese Commissie moet een "wegenkaart" van het gasnetwerk in Europa met de 
mogelijke regionale aansluitingen opmaken, publiceren en bijhouden om voor 
overzichtelijkheid en betere informatie over "gaten" in de energievoorziening te zorgen (bij 
gebrek aan pijplijnen of aansluitingen) en mogelijke nieuwe grensoverschrijdende 
aansluitingen te kunnen voorstellen.

Amendement 7
OVERWEGING 11

(11) Uit de marktonderzoeken die de 
nationale regelgevende instanties en de 
Commissie in de loop van de voorbije jaren 
hebben uitgevoerd, is gebleken dat de thans 
geldende transparantievereisten en 
voorschriften voor de toegang tot de 
infrastructuur ontoereikend zijn.

(11) Uit de marktonderzoeken die de 
nationale regelgevende instanties en de 
Commissie in de loop van de voorbije jaren 
hebben uitgevoerd, is gebleken dat de thans 
geldende transparantievereisten en 
voorschriften voor de toegang tot de 
infrastructuur ontoereikend zijn om een 
echte, open en doeltreffende interne markt 
te verwezenlijken.

Motivering

Duidelijker geformuleerd.

Amendement 8
OVERWEGING 13

(13) Om het vertrouwen in de markt te 
versterken, moeten marktdeelnemers de 
zekerheid hebben dat misbruik kan worden 
bestraft. De bevoegde autoriteiten moeten in 
staat worden gesteld vermoedens van 
marktmisbruik effectief te onderzoeken. 
Daarom moeten zij toegang hebben tot 
gegevens die informatie verschaffen over 
operationele beslissingen van leveranciers. 
Op de gasmarkt worden al deze beslissingen 
aan de systeembeheerders gemeld in de 
vorm van capaciteitsreserveringen, 
nominaties en gerealiseerde flows. 

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

gerealiseerde flows. Systeembeheerders 
moeten deze informatie gedurende een 
bepaalde termijn in gemakkelijk te 
raadplegen vorm ter beschikking van de 
bevoegde autoriteiten houden. De bevoegde 
autoriteiten moeten regelmatig nagaan of 
de netwerkbeheerders zich aan de regels 
houden.

Motivering

De bevoegde overheden moeten gemakkelijk toegang tot de belangrijke gegevens van de 
leveranciers hebben en erop toezien dat ze zich aan de regels houden, om voor een niet 
discriminerende, doorzichtige en doeltreffende markt te zorgen.  

Amendement 9
OVERWEGING 14

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

Om voor huishoudelijke afnemers te kunnen 
concurreren, mogen leveranciers niet worden 
gehinderd wanneer zij nieuwe 
kleinhandelsmarkten willen betreden. Alle 
marktpartijen dienen derhalve kennis te 
hebben van de regels en 
verantwoordelijkheden die de leveringsketen 
kenmerken. Deze regels en 
verantwoordelijkheden moeten worden 
geharmoniseerd teneinde de marktintegratie 
in de Gemeenschap in de hand te werken. 
De bevoegde autoriteiten moeten 
regelmatig nagaan of de netwerkbeheerders 
zich aan de regels houden.

Motivering

De toevoeging is nodig om de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten duidelijker 
vast te leggen en zich ervan te vergewissen dat de regels toegepast worden.

Amendement 10
OVERWEGING 15

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

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

instanties voor elektriciteit en gas) is 
gebleken dat de voor 
opslagsysteembeheerders geldende 
vrijwillige richtsnoeren voor goede praktijk 
met betrekking tot de toegang van derden, 
waarover de belanghebbenden op het Forum 
van Madrid het eens waren geworden, 
onvoldoende worden gevolgd en daarom 
bindend moeten worden verklaard. 

Motivering

Om voor een echte interne markt te kunnen zorgen, moeten de regels op de toegang tot 
gasopslagvoorzieningen en LNG-installaties aanzienlijk verbeteren.

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 septies, lid 1 (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

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

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

Motivering

Het is van belang om voor een doeltreffende raadplegingsprocedure te zorgen die veel 
mogelijkheden biedt.  Daarom moeten ook de verbruikers en hun verenigingen geraadpleegd 
worden, aangezien ze de eindverbruikers van gas aan de kant van de huishoudens zijn.

Amendement 12
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ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 2 nonies, lid 2 (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

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

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
net te verzekeren, en bevorderen tevens de 
ontwikkeling van energiebeurzen, de 
allocatie van grensoverschrijdende capaciteit 
via impliciete veilingen en de integratie van 
balanceringsmechanismen. Het netwerk 
krijgt de steun van de lidstaten en staat 
onder hun toezicht.

Motivering

De aanmoediging van de lidstaten voor samenwerking op regionaal niveau en de verplichting 
om toezicht op de doelmatigheid van het netwerk te houden, zijn van groot belang om een 
echte grensoverschrijdende markt en dito samenwerking te verwezenlijken.  

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 3, lid 1, alinea 4 (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

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

Tarieven voor netgebruikers worden voor 
elk entry- en exitpunt apart en los van elkaar 
vastgesteld. Nettarieven worden niet 
berekend op basis van contractuele paden.
De toegang tot het netwerk is vrij voor alle 
nieuwe ondernemers zonder enige 
discriminatie.

Motivering

Het is van belang om voor overzichtelijkheid en daadwerkelijke concurrentie met gelijke 
kansen en zonder discriminatie te zorgen.

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 4 bis, lid 1, letter b (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

b) diensten aanbieden die aansluiten bij het 
gebruik van het stelsel van 
gastransportsystemen en de toegang 
vergemakkelijken door samenwerking met 

diensten aanbieden die aansluiten bij het 
gebruik van het stelsel van 
gastransportsystemen en eenvoudige 
toegang vergemakkelijken door 



PE400.706v01-00 12/14 PA\706972NL.doc

NL

de transmissiesysteembeheerder; samenwerking met de 
transmissiesysteembeheerder;

Motivering

Eenvoudige toegang is van groot belang.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 4 bis, lid 1, letter c (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

c) relevante informatie publiceren, en met 
name gegevens over het gebruik en de 
beschikbaarheid van diensten, binnen een 
tijdskader dat verenigbaar is met de redelijke 
commerciële behoeften van gebruikers van 
opslag- en LNG-installaties.

relevante informatie publiceren, en met 
name gegevens over het gebruik en de 
beschikbaarheid van diensten, binnen een 
tijdskader dat verenigbaar is met de redelijke 
commerciële behoeften van gebruikers van 
opslag- en LNG-installaties. De bevoegde 
overheid ziet erop toe dat de nodige 
informatie bekend gemaakt wordt.

Motivering

Om de doelmatigheid en daadwerkelijke toepassing van de regels te verzekeren is het van 
belang dat de bevoegde overheid toezicht houdt op de bekendmaking van de nodige gegevens.

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 8

Artikel 5 bis, lid 3, letter a (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

a) de systeembeheerder biedt ongebruikte 
LNG-installatie- en opslagcapaciteit op de 
primaire markt aan. Dit geschiedt bij 
opslaginstallaties ten minste op "day-ahead"-
basis en afschakelbaar; 

a) de systeembeheerder biedt ongebruikte 
LNG-installatie- en opslagcapaciteit zonder 
uitstel op de primaire markt aan. Dit 
geschiedt bij opslaginstallaties ten minste op 
"day-ahead"-basis en afschakelbaar;

Motivering
om te voorkomen dat er gas opgespaard wordt

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 9, LETTER C

Artikel 6, lid 7, alinea 1 (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

7. Transmissiesysteembeheerders publiceren 
vooraf en achteraf informatie over vraag en 

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

aanbod die berust op nominaties, prognoses 
en de gerealiseerde flows in en uit het 
systeem. Het niveau van de gepubliceerde 
informatie is een afspiegeling van de 
informatie die de 
transmissiesysteembeheerder tot zijn 
beschikking heeft. De bevoegde overheid 
ziet erop toe dat de nodige informatie 
bekend gemaakt wordt.

Motivering

Om voor doorzichtigheid en openheid van de gasmarkt te zorgen, moet de bevoegde overheid 
erop toezien dat de nodige informatie bekend gemaakt wordt.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 6 bis, lid 2 (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

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

2. Met betrekking tot de aangeboden 
diensten publiceert elke LNG- en 
opslagsysteembeheerder voortschrijdend en 
op een gebruikersvriendelijke 
gestandaardiseerde wijze numerieke 
informatie over gecontracteerde en 
beschikbare opslag- en LNG-
installatiecapaciteit. De bevoegde overheid 
ziet erop toe dat de nodige informatie 
bekend gemaakt wordt.

Motivering

Om voor doorzichtigheid en openheid van de gasmarkt te zorgen, moet de bevoegde overheid 
erop toezien dat de nodige informatie bekend gemaakt wordt.

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 8 bis, lid 1 (Verordening (EG) nr. 1775/2005)

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten 
op regionaal en communautair niveau te 
bevorderen, zien de lidstaten erop toe dat de 
taken en verantwoordelijkheden van 

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

transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, andere 
marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom en 
meteropneming betreft. 

Motivering

om zeker te zijn dat de grensoverschrijdende detailmarkten ook doelmatig werken
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