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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel voor een richtlijn vormt een wijziging van Richtlijn 2003/55/EG en betreft 
"gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas". Het maakt deel uit van het 
"energiepakket" ("De elektriciteits- en gasmarkten van de EU: derde wetgevingspakket") dat 
de Commissie in september 2007 heeft ingediend. Uw rapporteur voor advies is verheugd 
over de vijf voorstellen in het pakket en ondersteunt dit in zijn algemeenheid, aangezien het 
zeer belangrijk is om tot een daadwerkelijke Europese interne markt voor energie te komen.
De voorstellen hebben tot doel de continuïteit van de voorziening te waarborgen en de prijzen 
transparant te houden en af te stemmen op de concurrerende markten ten behoeve van alle 
Europese consumenten. Met andere woorden, doel is het huidige liberaliseringsproces in 
Europa te ondersteunen en verder te ontwikkelen hetgeen uw rapporteur voor advies 
nadrukkelijk ondersteunt. 

Hoewel uw rapporteur voor advies zich in het voorstel kan vinden, is hij van mening dat er 
ruimte is voor verbeteringen, voornamelijk ten aanzien van de consumentenbescherming, en 
derhalve stelt hij in de volgende zin amendementen voor:

 de betaalbare en gemakkelijke toegang tot energie voor alle Europese consumenten 
heeft voor uw rapporteur voor advies en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming een hoge prioriteit. Derhalve zijn maatregelen inzake 
consumentenbescherming in de gassector zeer belangrijk, met name om ervoor te 
zorgen dat de consumenten gemakkelijk en zonder extra kosten van leverancier 
kunnen veranderen, en gemakkelijk toegang tot hun verbruiksgegevens enz. hebben. 
Bovendien is uw rapporteur voor advies voorstander van de eisen van 2006 
(opgenomen in Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten) en dringt hij er bij de lidstaten op aan een systeem van 
"slimme meters" in te voeren en ervoor te zorgen dat de vooruitbetaling door de 
consumenten toereikend is en een afspiegeling vormt van hun effectieve gasverbruik.

 Om ervoor te zorgen dat de maatregelen inzake consumentenbescherming van Bijlage 
A ook daadwerkelijk worden toegepast moeten de nationale regelgevende autoriteiten 
toezien op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging en naleving ervan. Bovendien moeten 
de nationale regelgevende instanties hierop controle uitoefenen en adequate sancties 
opleggen bij niet-naleving van de regels. De kwaliteit van de dienstverlening moet 
voor de gasbedrijven een essentieel doel zijn. 

 Krachtens het Commissievoorstel worden de regelgevende instanties volkomen 
onafhankelijk. Uit hoofde van de meeste rechtssystemen in de Europese Unie is een 
rechtbank slechts in staat na te gaan of de regelgever de juiste procedure bij de 
besluitvorming heeft gevolgd (bijkomstige controle), maar kan zij geen uitspraak doen 
over de inhoud van het besluit. Uw rapporteur voor advies vreest dat de regelgevende 
instantie aldus "carte blanche" krijgt. Dit is in strijd met de algemene beginselen van 
wederzijdse controle.

 Uw rapporteur voor advies is van oordeel dat de continuïteit van de voorziening ten 
behoeve van de Europese consumenten het best kan worden verwezenlijkt door 
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marktconcentratie te voorkomen en een doeltreffende markt voor de handel in energie 
in het leven te roepen. Tussen de gas- en elektriciteitssector zijn er structurele 
verschillen. In de gassector is er sprake van een concentratie van leveranciers en 
langetermijncontracten die de leveranties schragen, alsmede van een gebrek aan 
liquiditeit stroomafwaarts. Derhalve is moet een nieuw handelsstelsel worden 
ingevoerd en moeten de handelsverplichtingen een bindend karakter krijgen.

 Uw rapporteur voor advies ondersteunt ten stelligste de verklaring in de resolutie over 
vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt van het Parlement van 10 
juli 2007 dat ontvlechting bij transmissie het belangrijkste middel is om investeringen 
in infrastructuur op niet-discriminerende wijze te bevorderen. 

 De lidstaten hebben de plicht te zorgen voor de juiste tenuitvoerlegging en handhaving 
van deze richtlijn en de tenuitvoerlegging van het tweede energiepakket. Uw 
rapporteur voor advies dringt er bij de Commissie op aan sancties op te leggen aan 
lidstaten die het tweede energiepakket nog niet ten uitvoer hebben gelegd.

 Bovendien ondersteunt hij de regionale samenwerking om te zorgen dat de 
gaspijpleidingen in Europa beter op elkaar aansluiten. Het moet gemakkelijker zijn 
deze om te leggen, zodat er een goed functionerende en doeltreffende interne markt 
ontstaat. De lidstaten zullen zorgen voor en toezien op de regionale samenwerking en 
op een minimumniveau van interconnecties tussen aan elkaar grenzende lidstaten.

 In dit verband zijn meer transparantie en striktere regels inzake transmissie, opslag 
en/of  LNG-faciliteiten nodig, zodat het voor nieuwkomers gemakkelijker is om op de 
gasmarkt vaste voet te krijgen.

 Ten slotte kan uw rapporteur voor advies zich vinden in het voorstel van de 
Commissie ten aanzien van de ontheffingsclausule voor nieuwe infrastructuur (artikel 
22), maar artikel 22 zou ook moeten gelden voor interconnectoren tussen lidstaten en 
derde landen.

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 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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OVERWEGING 8 BIS (nieuw)

(8 bis) Ten einde te zorgen voor de gedegen 
handhaving van de vereisten inzake de 
ontvlechting van eigendom moet de 
Commissie toezicht houden op het 
ontvlechtingsproces in de lidstaten en 
hierover verslag uitbrengen aan het 
Europees Parlement. De Commissie dient 
tevens lidstaten te vervolgen die de 
wetgeving op het gebied van energie niet 
ten uitvoer hebben gelegd, welke van 
kracht is op het tijdstip waarop deze 
richtlijn in werking treedt.

Motivering

Uit de tenuitvoerlegging van het tweede energiepakket blijkt dat de Commissie het 
omzettingsproces en de omzettingsdatum van deze richtlijn door de lidstaten beter in het oog 
moet houden.

Amendement 2
OVERWEGING 14

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel element 
voor de openbare veiligheid en is daarom 
inherent verbonden met de efficiënte 
functionering van de gasmarkt in de EU. Gas 
kan de EU-burgers slechts bereiken via 
netwerken. Functionerende gasmarkten en 
met name de netwerken en andere activa die 
met de levering van gas verbonden zijn, zijn 
essentieel voor de openbare veiligheid, het 
concurrentievermogen van de economie en 
het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 
gastransmissiesysteem van groot belang is 
voor de Gemeenschap en dat dus extra 
vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met 
betrekking tot de invloed van derde landen 
teneinde alle bedreigingen voor de openbare 
orde in de Gemeenschap en het welzijn van 
haar burgers te voorkomen. Dergelijke 
maatregelen zijn ook noodzakelijk, met 

(14) Het veilig stellen van de 
energievoorziening is een essentieel element 
voor de openbare veiligheid en is daarom 
inherent verbonden met de efficiënte 
functionering van de gasmarkt in de EU. Gas 
kan de EU-burgers slechts bereiken via 
netwerken. Functionerende open gasmarkten 
met daadwerkelijke handelsmogelijkheden 
en met name de netwerken en andere activa 
die met de levering van gas verbonden zijn, 
zijn essentieel voor de openbare veiligheid, 
het concurrentievermogen van de economie 
en het welzijn van de burgers van de 
Gemeenschap. Onverlet haar internationale 
verplichtingen is de Gemeenschap van 
oordeel dat de sector van het 
gastransmissiesysteem van groot belang is 
voor de Gemeenschap en dat dus extra 
vrijwaringsmaatregelen vereist zijn met 
betrekking tot de invloed van derde landen 
teneinde alle bedreigingen voor de openbare 
orde in de Gemeenschap en het welzijn van 
haar burgers te voorkomen. Dergelijke 
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name om de naleving van de regels met het 
oog op effectieve ontvlechting te 
waarborgen.

maatregelen zijn ook noodzakelijk, met 
name om de naleving van de regels met het 
oog op effectieve ontvlechting te 
waarborgen.

Amendement 3
OVERWEGING 15

(15) De onafhankelijkheid van de 
opslagsysteembeheerders moet worden 
gewaarborgd teneinde derden een betere 
toegang te geven tot opslaginstallaties die in 
technische en/of economische zin 
noodzakelijk zijn voor een efficiënte 
toegang tot het systeem voor levering aan de 
klanten. Het is daarom passend dat 
opslaginstallaties worden beheerd door 
juridisch gescheiden entiteiten die over 
effectieve beslissingsbevoegdheid 
beschikken met betrekking tot de activa die 
noodzakelijk zijn voor het onderhoud, de 
exploitatie en de ontwikkeling van 
opslaginstallaties. Ook moet de transparantie 
worden verhoogd inzake de opslagcapaciteit 
die aan derden ter beschikking wordt 
gesteld, meer bepaald door de lidstaten te 
verplichten een duidelijk, niet-
discriminerend kader vast te stellen en 
bekend te maken waarin het 
regelgevingsstelsel dat geldt voor 
opslaginstallaties staat omschreven.

(15) De onafhankelijkheid van de 
opslagsysteembeheerders moet worden 
gewaarborgd teneinde derden een betere 
toegang te geven tot opslaginstallaties die in 
technische en/of economische zin 
noodzakelijk zijn voor een efficiënte 
toegang tot het systeem voor levering aan de 
klanten. Het is daarom passend dat 
opslaginstallaties worden beheerd door 
juridisch gescheiden entiteiten die over 
effectieve beslissingsbevoegdheid 
beschikken met betrekking tot de activa die 
noodzakelijk zijn voor het onderhoud, de 
exploitatie en de ontwikkeling van 
opslaginstallaties. Ook moet de transparantie 
doeltreffend worden verhoogd inzake de 
opslagcapaciteit die aan derden ter 
beschikking wordt gesteld, meer bepaald 
door de lidstaten te verplichten een 
duidelijk, niet-discriminerend kader vast te 
stellen en bekend te maken waarin het 
regelgevingsstelsel dat geldt voor 
opslaginstallaties staat omschreven.

Amendement 4
OVERWEGING 16

(16) Niet-discriminerende toegang tot de 
distributienetten is bepalend voor de toegang 
tot gebruikers op kleinhandelsniveau. De 
ruimte voor discriminatie wat toegang voor 
derden en investeringen betreft, is echter 
kleiner op distributieniveau dan op 
transmissieniveau omdat de 
congestieproblemen en de invloed van de 
productiebelangen op het distributieniveau 
doorgaans minder groot zijn dan op het 
transmissieniveau. Bovendien is de 
functionele ontvlechting van de 

(16) Niet-discriminerende toegang tot de 
distributienetten is bepalend voor de toegang 
tot gebruikers op kleinhandelsniveau. De 
ruimte voor discriminatie wat toegang voor 
derden en investeringen betreft, is echter 
kleiner op distributieniveau dan op 
transmissieniveau omdat de 
congestieproblemen en de invloed van de 
productiebelangen op het distributieniveau 
doorgaans minder groot zijn dan op het 
transmissieniveau. Bovendien is de 
functionele ontvlechting van de 
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distributiesysteembeheerders 
overeenkomstig Richtlijn 2003/55/EG pas 
verplicht vanaf 1 juli 2007 en moeten de 
effecten daarvan op de interne markt nog 
worden geëvalueerd. De momenteel 
geldende juridische en functionele 
ontvlechtingsregels kunnen resulteren in 
effectieve ontvlechting op voorwaarde dat 
zij duidelijker worden geformuleerd, goed 
ten uitvoer worden gelegd en nauwlettend 
worden gemonitord. Om een gelijk speelveld 
op kleinhandelsniveau te creëren, moeten de 
activiteiten van de 
distributiesysteembeheerders daarom 
worden gemonitord om te voorkomen dat zij 
profiteren van hun verticale integratie ten 
gunste van hun concurrentiepositie op de 
markt, met name in verband met kleine 
huishoudelijke en andere klanten.

distributiesysteembeheerders 
overeenkomstig Richtlijn 2003/55/EG pas 
verplicht vanaf 1 juli 2007 en moeten de 
effecten daarvan op de interne markt nog 
worden geëvalueerd. De momenteel 
geldende juridische en functionele 
ontvlechtingsregels kunnen resulteren in 
effectieve ontvlechting op voorwaarde dat 
zij duidelijker worden geformuleerd, goed 
ten uitvoer worden gelegd en nauwlettend 
worden gemonitord. Om een gelijk speelveld 
op kleinhandelsniveau en een 
daadwerkelijke markt te creëren, moeten de 
activiteiten van de 
distributiesysteembeheerders daarom 
worden gemonitord om te voorkomen dat zij 
profiteren van hun verticale integratie ten 
gunste van hun concurrentiepositie op de 
markt, met name in verband met kleine 
huishoudelijke en andere klanten.

Amendement 5
OVERWEGING 21 BIS (nieuw)

(21 bis) De structurele rigiditeit van de 
gasmarkt die voortvloeit uit de concentratie 
van leveranciers, de 
langetermijncontracten aan de basis van de 
leveranties en het gebrek aan liquiditeit 
stroomafwaarts leiden tot een 
ondoorzichtige tariefstructuur. Om de 
kostenstructuur duidelijker te maken is 
meer transparantie nodig in de 
prijsvorming en derhalve dient een 
handelsverplichting bindend te worden.

Motivering

Ten einde de markttoegang voor nieuwe en kleinere gasbedrijven te vergemakkelijken en voor 
meer transparantie ten aanzien van de gasmarkt en de gasprijzen te zorgen.

Amendement 6
OVERWEGING 23

(23) De openbaredienstverplichtingen en 
de gemeenschappelijke minimumnormen 

(23) De openbaredienstverplichtingen en de 
gemeenschappelijke minimumnormen die 
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die daaruit voortvloeien, moeten verder 
worden versterkt om te waarborgen dat 
alle consumenten hun voordeel doen bij 
de vrije mededinging. Toegang tot 
verbruiksgegevens is bij de levering aan 
klanten een belangrijk aspect en de 
consumenten moeten over hun gegevens 
kunnen beschikken zodat zij 
concurrenten kunnen uitnodigen een op 
deze gegevens gebaseerd aanbod te doen.
De consument moet ook het recht hebben 
om naar behoren te worden geïnformeerd 
over zijn energieverbruik. Op gezette 
tijden verstrekte informatie over de 
energiekosten zullen een stimulans zijn 
voor energiebesparing aangezien de 
consument hierdoor feedback krijgt over 
het effect van investeringen in energie-
efficiëntie en het effect van 
gedragswijziging.

daaruit voortvloeien, moeten verder worden 
versterkt om te waarborgen dat alle 
consumenten hun voordeel doen bij de vrije 
mededinging. Toegang tot 
verbruiksgegevens is bij de levering aan 
klanten een belangrijk aspect en de 
consumenten moeten over hun gegevens 
kunnen beschikken zodat zij concurrenten 
kunnen uitnodigen een op deze gegevens 
gebaseerd aanbod te doen.
De consument moet ook het recht hebben 
om naar behoren te worden geïnformeerd 
over zijn energieverbruik en de 
vooruitbetaling door de consumenten moet 
toereikend zijn en een afspiegeling vormen 
van hun reële gasverbruik.
Op gezette tijden verstrekte informatie over 

de energiekosten zullen een stimulans zijn 
voor energiebesparing aangezien de 
consument hierdoor feedback krijgt over het 
effect van investeringen in energie-
efficiëntie en het effect van 
gedragswijziging.

Motivering

Consumenten betalen hun gasrekening vooraf, bijvoorbeeld elke maand. Vaak weerspiegelt 
deze vooruitbetaling niet het effectieve verbruik van de consument. De energiebedrijven 
ontvangen aldus een rentevrije lening van de consument. Dankzij nieuwe technologieën, zoals 
slimme meters, kunnen energiebedrijven een adequatere vooruitbetaling vaststellen.

Amendement 7
OVERWEGING 23 BIS (nieuw)

(23 bis) De lidstaten moeten zorgen voor 
een adequate voorziening van individuele 
meters (slimme meters), zoals bedoeld in 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad1, ten einde 
consumenten juiste informatie te geven 
over hun energieverbruik en te zorgen voor 
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eindgebruikersefficiëntie. 
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 64.

Motivering

Slimme meters geven de consumenten een beter inzicht in hun effectieve gasverbruik en 
dragen derhalve bij tot een voorzichtiger gasverbruik.

Amendement 8
OVERWEGING 24

(24) Teneinde bij te dragen tot de 
continuïteit van de energievoorziening en 
een geest van solidariteit tussen de lidstaten 
te handhaven, met name in gevallen van 
onderbreking van de energievoorziening, is 
het belangrijk te voorzien in een kader voor 
regionale solidariteit en samenwerking.

(24) Teneinde bij te dragen tot de 
continuïteit van de energievoorziening en 
een geest van solidariteit tussen de lidstaten 
te handhaven, met name in gevallen van 
onderbreking van de energievoorziening, is 
het belangrijk te voorzien in een 
doeltreffend kader voor regionale solidariteit 
en samenwerking.

Amendement 9
OVERWEGING 25

Met het oog op de totstandbrenging van een 
interne markt voor aardgas moeten de 
lidstaten de integratie van hun nationale 
markten en de samenwerking van de 
netwerkbeheerders op Europees en regionaal 
niveau bevorderen.

(25) Met het oog op de totstandbrenging van 
een interne markt voor aardgas moeten de 
lidstaten de integratie van hun nationale 
markten en de samenwerking van de 
netwerkbeheerders op Europees en regionaal 
niveau waarborgen en controleren.

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 5 bis, lid 3 (Richtlijn 2003/55/EG)

3. De Europese Commissie wordt 
geïnformeerd over deze samenwerking.

3. De Europese Commissie wordt 
geïnformeerd over deze samenwerking, 
controleert deze en brengt hierover verslag 
uit aan het Europees Parlement.

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 5 ter (Richtlijn 2003/55/EG)
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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 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 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."

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 12
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 8 bis, lid 1, letter a) (Richtlijn 2003/55/EG)

(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 om te zorgen 
voor een open markt voor nieuwkomers 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."

Motivering

De markttoegang voor kleinere en nieuwe bedrijven moet worden gewaarborgd.

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 6 BIS (nieuw)

Artikel 8 bis (nieuw) (Richtlijn 2003/55/EG)
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(8 bis) Het volgende artikel 8 bis wordt 
toegevoegd:
"Artikel 8 bis
De lidstaten zorgen afzonderlijk of in 
combinatie ervoor dat een minimum van 
20% van het totale, in de groothandel 
verhandelde gas gemeten op nationaal 
niveau op een transparante beurs wordt 
verhandeld. De lidstaten zien erop toe dat 
alle marktdeelnemers in gelijke mate onder 
deze verplichting vallen.

Motivering

Ten einde de markttoegang voor nieuwe en kleinere gasbedrijven te vergemakkelijken en voor 
meer transparantie ten aanzien van de gasmarkt en de gasprijzen te zorgen.

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 22, lid 3, alinea 1 (Richtlijn 2003/55/EG)

3. De in hoofdstuk VI bis bedoelde 
regelgevende instantie kan per geval een 
besluit nemen over de in de leden 1 en 2 
bedoelde ontheffingen. Wanneer de 
infrastructuur in kwestie gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat voert 
het Agentschap de taken uit waarmee de 
regelgevende instantie bij dit artikel is 
belast.

3. De in hoofdstuk VI bis bedoelde 
regelgevende instantie neemt per geval een 
besluit nemen over de in de leden 1 en 2 
bedoelde ontheffingen. Wanneer de 
infrastructuur in kwestie gelegen is op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat voert 
het Agentschap de taken uit waarmee de 
regelgevende instantie bij dit artikel is 
belast.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 24 ter, letter a) (Richtlijn 2003/55/EG)

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
veiliggestelde en milieuvriendelijke interne 
gasmarkt binnen de Gemeenschap en van 
een daadwerkelijke openstelling van de 
markt voor alle consumenten en leveranciers 
in de Gemeenschap;

a) de bevordering, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, de regelgevende 
instanties van andere lidstaten en de 
Commissie, van een concurrerende, 
transparante, veiliggestelde en 
milieuvriendelijke interne gasmarkt binnen 
de Gemeenschap en van een daadwerkelijke 
openstelling van de markt voor alle 
consumenten en leveranciers in de 
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Gemeenschap;

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 24 ter, letter b) (Richtlijn 2003/55/EG)

b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed functionerende regionale markten 
binnen de Gemeenschap met het oog op het 
bereiken van de onder a) genoemde 
doelstelling;

b) de ontwikkeling van concurrerende en 
goed en efficiënt functionerende regionale 
markten binnen de Gemeenschap met het 
oog op het bereiken van de onder a) 
genoemde doelstelling;

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 24 ter, letter d) (Richtlijn 2003/55/EG)

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte systemen, 
de bevordering van energie-efficiëntie, de 
aangepastheid van het systeem en onderzoek 
en ontwikkeling zodat het beter voldoet aan 
de vraag en de ontwikkeling van 
innoverende duurzame technologieën met 
lage koolstofinhoud;

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, transparante, betrouwbare en 
efficiënte systemen, de bevordering van 
energie-efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling zodat 
het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 24 quater, lid 1, letter i) (Richtlijn 2003/55/EG)

i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot- en 
kleinhandelsniveau, inclusief op 
aardgasbeurzen, tarieven voor huishoudens, 
overstappercentages, afsluitingspercentages 
en klachten van particulieren in een 
overeengekomen formaat, alsook toezicht op 
vervalsing of beperking van de mededinging 
in samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, inclusief de het 
verstrekken van alle relevante informatie, 
waarbij relevante gevallen worden 
voorgelegd aan de relevante 
mededingingsautoriteiten;

i) monitoring van het niveau van efficiënte 
marktopening en mededinging op groot- en 
kleinhandelsniveau, inclusief op 
aardgasbeurzen, tarieven voor huishoudens, 
overstappercentages, adequate 
vooruitbetalingsvoorwaarden die een 
afspiegeling van het effectieve verbruik 
vormen, afsluitingspercentages en klachten 
van particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, inclusief de het 
verstrekken van alle relevante informatie, 
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waarbij relevante gevallen worden 
voorgelegd aan de relevante 
mededingingsautoriteiten;

Motivering

Consumenten betalen hun gasrekening vooraf, bijvoorbeeld elke maand. Vaak weerspiegelt 
deze vooruitbetaling niet het effectieve verbruik van de consument. De energiebedrijven 
ontvangen aldus een rentevrije lening van de consument. Dankzij nieuwe technologieën, zoals 
slimme meters, kunnen energiebedrijven een adequatere vooruitbetaling vaststellen.

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 24 quater, lid 1, letter l) (Richtlijn 2003/55/EG)

l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening voor 
aardgas, van de bescherming van kwetsbare 
klanten en van de effectiviteit van de in 
bijlage A genoemde maatregelen ter 
bescherming van de consument;

l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening voor 
aardgas en van de effectiviteit van de in 
bijlage A genoemde maatregelen ter 
bescherming van de consument en van de 
juiste handhaving ervan ten behoeve van de 
consument, en opleggen van sancties aan 
leveranciers bij niet-naleving van de regels;

Motivering

De regelgevende instanties zien niet alleen erop toe dat de maatregelen voor de 
consumentenbescherming doeltreffend zijn, maar ook daadwerkelijk worden opgelegd.

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 24 quater, lid 1, letter n) (Richtlijn 2003/55/EG)

n) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
gebruik van een geharmoniseerd formaat 
voor verbruiksgegevens en de toegang tot de 
gegevens overeenkomstig punt h), van 
bijlage A;

n) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
gebruik van een gemakkelijk te begrijpen 
geharmoniseerd formaat voor 
verbruiksgegevens, adequate 
vooruitbetalingsvoorwaarden die een 
afspiegeling van het effectieve verbruik 
vormen en de toegang tot de gegevens 
overeenkomstig punt h), van bijlage A;
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Motivering

Consumenten betalen hun gasrekening vooraf, bijvoorbeeld elke maand. Vaak weerspiegelt 
deze vooruitbetaling niet het effectieve verbruik van de consument. De energiebedrijven 
ontvangen aldus een rentevrije lening van de consument. Dankzij nieuwe technologieën, zoals 
slimme meters, kunnen energiebedrijven een adequatere vooruitbetaling vaststellen.

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 24 quater, lid 3, letter b) (Richtlijn 2003/55/EG)

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, wanneer er geen inbreuken 
op de mededingingsregels zijn, beslissen 
over passende, noodzakelijke en evenredige
maatregelen om een daadwerkelijke 
mededinging te bevorderen en de goede 
functionering van de markt te waarborgen, 
inclusief programma's om gas ter 
beschikking te stellen;

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
gasmarkten en, op basis van deze 
onderzoeken en binnen hun mandaat uit 
hoofde van de nationale wetgeving, 
beslissen over noodzakelijke en passende 
maatregelen om te zorgen voor de naleving 
van de verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn of van de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap;

Motivering

Het besluit van de regelgevende instantie om dergelijke maatregelen te nemen, zou gebaseerd 
moeten zijn op de resultaten van bovengenoemde onderzoeken die in samenwerking met de 
nationale mededingingsinstantie worden uitgevoerd. Bovendien is  het tweede gedeelte van 
het amendement nodig, omdat uit hoofde van de meeste rechtssystemen in de Europese Unie 
een rechtbank slechts in staat is na te gaan of de regelgever de juiste procedure bij de 
besluitvorming heeft gevolgd (bijkomstige controle), maar geen uitspraak kan doen over de 
inhoud van het besluit. Wederzijdse controle is nodig.

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 5 quater, lid 9 (Richtlijn 2003/55/EG)

9. De lidstaten voeren passende en efficiënte 
mechanismen voor regulering, toezicht en 
transparantie in om misbruik van een 
machtspositie op de markt, met name ten 
nadele van de consument, en eventueel 
marktondermijnend gedrag te voorkomen.
Deze mechanismen moeten de bepalingen 
van het Verdrag, met name artikel 82 
daarvan, in acht nemen.

9. De lidstaten voeren passende en efficiënte 
mechanismen voor regulering, toezicht en 
transparantie in om te zorgen voor een 
daadwerkelijk open gasmarkt en om 
misbruik van een machtspositie op de markt, 
met name ten nadele van de consument, en 
eventueel marktondermijnend gedrag te 
voorkomen. Deze mechanismen moeten de 
bepalingen van het Verdrag, met name 
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artikel 82 daarvan, in acht nemen.

Amendement 23
ARTIKEL 1, PUNT 17

Bijlage A, letter h) (Richtlijn 2003/55/EG)

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer 
is verplicht deze gegevens aan het bedrijf te 
verstrekken. De lidstaten leggen een
gegevensformaat vast, alsook een procedure 
voor leveranciers en consumenten om 
toegang te krijgen tot die gegevens. Voor 
deze dienst mogen de afnemers geen extra 
kosten worden aangerekend;

h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer 
is verplicht deze gegevens aan het bedrijf te 
verstrekken. De lidstaten leggen een 
gemakkelijk te begrijpen gegevensformaat 
vast, alsook een procedure voor leveranciers 
en consumenten om gemakkelijk toegang te 
krijgen tot die gegevens. Voor deze dienst 
mogen de afnemers geen extra kosten 
worden aangerekend;

Amendement 24
ARTIKEL 1, PUNT 17

Bijlage A, letter h bis) (nieuw) (Richtlijn 2003/55/EG)

h bis) alleen een adequaat bedrag vooraf 
betalen dat het effectieve verbruik 
weerspiegelt; 

Amendement 25
ARTIKEL 1, PUNT 17

Bijlage A, letter i) (Richtlijn 2003/55/EG)

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief gasverbruik 
en de desbetreffende kosten. Voor deze 
dienst mogen de afnemers geen extra kosten 
worden aangerekend;

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief gasverbruik 
en de desbetreffende kosten en gemakkelijk 
toegang krijgen tot deze informatie 
(gedurende de maand). Voor deze dienst 
mogen de afnemers geen extra kosten 
worden aangerekend;

Amendement 26
ARTIKEL 1, PUNT 17

Bijlage A, letter j) (Richtlijn 2003/55/EG)

j) op om het even welk moment van het jaar j) op om het even welk moment van het jaar 
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van leverancier kunnen veranderen, waarbij 
de rekening van de klant bij zijn vorige 
leverancier wordt vereffend niet later dan 
één maand volgend op de laatste levering 
door de vorige leverancier.

van leverancier kunnen veranderen zonder 
extra kosten, waarbij de rekening van de 
klant bij zijn vorige leverancier wordt 
vereffend niet later dan één maand volgend 
op de laatste levering door de vorige 
leverancier.
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