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**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor aardgas
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0529),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 47, lid 2, 55 en 95 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0317/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Artikel 2 – punt 36 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter wille van de duidelijkheid houdt het 
feit dat een bedrijf met belangen in 
leverings- of productieactiviteiten een 
langetermijntransportcontract heeft, op 
zich geen zeggenschap over een 
transmissiesysteem in. 

Or. en
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Motivering

Om langetermijncontracten op het gebied van levering of productie uit te sluiten van het 
concept "zeggenschap", omdat het nodig is deze meerjarencontracten die typisch zijn voor de 
gassector en niet voor de elektriciteitssector, te beschermen. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 3, lid 3 komt als volgt te 
luiden: 
"3. De lidstaten nemen adequate 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
huishoudelijke afnemers en kleine 
bedrijven het voordeel genieten van 
universele dienstverlening, met name het 
recht te worden voorzien van gas van een 
gespecificeerde kwaliteit tegen betaalbare, 
gemakkelijk vergelijkbare, transparante 
en niet-discriminerende prijzen en het 
recht op keuze, eerlijkheid, protest en 
verhaal. 
Zij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de 
dienstverlening een essentiële 
verantwoordelijkheid van de gasbedrijven 
is. 
De lidstaten nemen passende maatregelen 
om eindafnemers te beschermen en om 
een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen 
en waarborgen in het bijzonder een 
passende bescherming van kwetsbare 
afnemers, met inbegrip van passende 
maatregelen om hen te helpen 
voorkomen dat de voorziening wordt 
onderbroken.
 In deze samenhang kunnen zij adequate 
maatregelen nemen ter bescherming van 
consumenten in afgelegen gebieden die 
zijn aangesloten op het gassysteem en 
energie-intensieve bedrijven, als 
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gedefinieerd in artikel 17, lid 1, a) van 
Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 
oktober 2003 tot herstructurering van de 
communautaire regeling voor de belasting 
van energieproducten en elektriciteit1.
De lidstaten kunnen een 
achtervangleverancier aanwijzen voor op 
het gasnet aangesloten afnemers. 
Zij zorgen voor een hoge mate van 
consumentenbescherming, met name met 
betrekking tot de transparantie van 
algemene contractvoorwaarden, algemene 
informatie en mechanismen ter 
beslechting van geschillen. 
De lidstaten zorgen ervoor dat een in 
aanmerking komende afnemer 
daadwerkelijk de mogelijkheid heeft op 
een nieuwe leverancier over te stappen. 
Wat ten minste de huishoudelijke 
afnemers betreft, omvatten deze 
maatregelen de in bijlage A bij deze 
richtlijn beschreven maatregelen.".
_______________ 
1 PB L 283 van 31.10.03, blz. 51.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat bedrijven een adequate kwaliteit van de dienstverlening bieden, wanneer 
zij verplichtingen in verband met consumentenbescherming en openbare dienstverlening 
nakomen. Bijgevolg moet de consumenten levering worden gegarandeerd, ook in afgelegen 
gebieden en in het geval van energie-intensieve bedrijven.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 3 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In artikel 3 wordt lid 4 vervangen 
door de onderstaande tekst: 
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"4. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en 
economische samenhang, 
milieubescherming - waaronder eventueel 
middelen ter bestrijding van 
klimaatverandering - en de 
voorzieningszekerheid. 
Dergelijke maatregelen kunnen in het 
bijzonder toereikende economische 
stimulansen omvatten, zo nodig met 
gebruikmaking van alle bestaande 
nationale en communautaire 
instrumenten, voor onderhoud en aanleg 
van de noodzakelijke netinfrastructuur, 
inclusief koppelingscapaciteit. 
De lidstaten kunnen, mits zij het EG-
Verdrag onverkort naleven, 
langetermijnovereenkomsten tussen 
klanten en leveringsbedrijven die tot een 
verbetering van de productie en distributie 
van aardgas bijdragen, terwijl de klanten 
een eerlijk deel van de voordelen als 
gevolg hiervan wordt gegund, bevorderen, 
op voorwaarde dat met deze contracten 
kan worden bijgedragen tot een optimaal 
investeringsniveau in de sector."

Or. en

Motivering

Het bestaan van meerjarencontracten in de gassector, gelet op het nieuwe verdrag, mag de 
eindgebruiker niet schaden.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Europese Commissie wordt 3. De Europese Commissie en de lidstaten 
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geïnformeerd over deze samenwerking. worden geïnformeerd over deze 
samenwerking.

Or. it

Motivering

In het kader van regionale solidariteit is het belangrijk dat de Commissie optreedt in overleg 
met de lidstaten.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EG
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. 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". Het 
is de rol van de Commissie volgens de geschikte besluitvormingsprocedure het adequate 
regelgevingskader voor regionale solidariteit en samenwerking  te ontwikkelen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 5 ter
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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 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, in het bijzonder door 
transmissiesysteembeheerders aan te 
moedigen één gebruikersinterface te 
creëren voor gebruik op het grondgebied 
van diverse lidstaten, 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."

Or. en

Motivering

Het is belangrijk langetermijndoelstellingen te bepalen om de regionale samenwerking 
operationeler te maken en te zorgen voor technische convergentie, rekening houdend met de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1775/2005.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Artikel 8, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. De door transportnetbeheerders 
vastgestelde regels voor het in evenwicht
houden van het gastransmissienet, 
waaronder de regels voor de tarieven die 
zij hun netgebruikers aanrekenen voor 
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verstoring van de energiebalans, zijn 
objectief, transparant en niet-
discriminerend. 
De voorwaarden, inclusief regels en 
tarieven, voor het verlenen van dergelijke 
diensten door transmissienetbeheerders 
worden bepaald volgens een met 
artikel 25, lid 2, in overstemming zijnde 
methode, en wel op een niet-
discriminerende wijze die de kosten 
weerspiegelt, en worden gepubliceerd.
De transportnetbeheerders maken de 
maatregelen die zij nemen voor het in 
evenwicht houden van het 
gastransmissiesysteem, alsmede de kosten 
en inkomsten als gevolg van deze 
maatregelen openbaar."

Or. en

Motivering

De transmissienetbeheerders kunnen besluiten ook de gegevens betreffende het in evenwicht 
houden van het systeem openbaar te maken en zo de consumenten meer informatie te 
verstrekken over de manier waarop de energieprijzen tot stand komen.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In artikel 8 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"4 bis. De transmissienetbeheerders 
bouwen voldoende 
interconnectiecapaciteit tussen hun 
transmissie-infrastructuur om te voldoen 
aan elke redelijke vraag om capaciteit 
zoals die naar voren komt uit een "open 
season"-procedure."
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Or. en

Motivering

De taken van transmissienetbeheerders moeten worden uitgebreid, om ervoor te zorgen dat 
het gebruik van de bestaande capaciteit wordt gemaximaliseerd op niet-discriminerend wijze 
en dat nieuwe infrastructuur wordt gebouwd, als de markt erom vraagt. Deze wijzigingen zijn 
van essentieel belang voor de integratie van de Europese energiemarkt.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) In artikel 8 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"4b. De transmissiesysteembeheerders 
maximaliseren de transmissiecapaciteit 
die de markt wordt geboden en 
discrimineren bij de toewijzing en 
onderbreking van capaciteit aan beide 
zijden van een nationale grens niet tussen 
leveranciers uit hun thuisland en die van 
daarbuiten."

Or. en

Motivering

De taken van transmissienetbeheerders moeten worden uitgebreid, om ervoor te zorgen dat 
het gebruik van de bestaande capaciteit wordt gemaximaliseerd op niet-discriminerend wijze 
en dat nieuwe infrastructuur wordt gebouwd, als de markt erom vraagt. Deze wijzigingen zijn 
van essentieel belang voor de integratie van de Europese energiemarkt.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter c 
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 13 – lid 4



PR\706843NL.doc 13/34 PE400.700v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de 
distributiesysteembeheerder van lid 2 van 
dit artikel te waarborgen, meer bepaald op 
het gebied van volledige onafhankelijkheid 
van de distributiesysteembeheerder, de 
afwezigheid van discriminerend gedrag en 
het voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald uit 
die verticale integratie. 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 
vaststellen om de procedurevereisten vast 
te stellen om volledige en effectieve 
naleving door de distributienetbeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen, 
meer bepaald op het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributienetbeheerder, de afwezigheid
van discriminerend g e d r a g  en het 
voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald uit 
die verticale integratie. 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

De reikwijdte van het comitologieproces is te ruim gedefinieerd.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw) 
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 19, lid 1 komt als volgt te 
luiden:
"1. Met het oog op de organisatie van de 
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toegang tot opslaginstallaties en 
netopslag, wanneer dit technisch en/of 
economisch noodzakelijk is voor een 
efficiënte toegang tot het net voor de 
levering aan afnemers, alsmede met het 
oog op de organisatie van de toegang tot 
ondersteunende diensten, gebruiken de 
lidstaten de procedure voor gereguleerde 
toegang. 
Bij deze procedure worden objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria gehanteerd."

Or. en

Motivering
Aangezien gasopslag in handen blijft van enkele actoren, leidt toegang via onderhandelingen 
niet tot concurrerende toegang tot opslag. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan 
gereguleerde toegang.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De lidstaten stellen criteria vast en maken 
die bekend op basis waarvan kan worden 
bepaald of toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte toegang 
tot het systeem voor de levering aan 
afnemers. De lidstaten maken publiek 
bekend, of verplichten de beheerders van 
opslag- en transmissiesystemen om dit te 
doen, welke opslaginstallaties, of welke 
onderdelen daarvan, en welke leidingbuffer 
wordt aangeboden overeenkomstig de 
verschillende procedures van lid 3 en 4."

"De lidstaten stellen criteria vast en maken 
die bekend op basis waarvan kan worden 
bepaald of toegang tot opslaginstallaties en 
leidingbuffer technisch en/of economisch 
noodzakelijk is voor een efficiënte toegang 
tot het systeem voor de levering aan 
afnemers. 

De lidstaten maken publiek bekend, of 
verplichten de beheerders van opslag- en 
transmissiesystemen om dit te doen, welke 
opslaginstallaties, of welke onderdelen 
daarvan, en welke leidingbuffer wordt 
aangeboden."
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Or. en

Motivering
Aangezien gasopslag in handen blijft van enkele actoren, leidt toegang via onderhandelingen 
niet tot concurrerende toegang tot opslag. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan 
gereguleerde toegang.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw) 
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In artikel 19 wordt lid 3 
geschrapt.

Or. en

Motivering

Aangezien gasopslag in handen blijft van enkele actoren, leidt toegang via onderhandelingen 
niet tot concurrerende toegang tot opslag. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan 
gereguleerde toegang.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
dat wil zeggen interconnectoren tussen 
lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een beperkte 
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 18, 19, 20 en 24 quater, lid 4, 5 
en 6, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

1. Grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten, 
dat wil zeggen interconnectoren tussen 
lidstaten, LNG- en opslaginstallaties, 
kunnen op verzoek voor een beperkte 
periode worden ontheven van het bepaalde 
in artikel 7, 9, 18, 19, 20 en 24 quater, 
lid 4, 5 en 6, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
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Or. en

Motivering
Er moet worden verduidelijkt welke soort van infrastructuur kan worden ontheven, met 
tegelijk de specificatie dat het Agentschap verantwoordelijk is, als de toegekende ontheffing 
betrekking heeft op meer dan twee lidstaten.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 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 twee lidstaten,
voert het Agentschap de taken uit waarmee 
de regelgevende instantie bij dit artikel is 
belast.

Or. en

Motivering
Er moet worden verduidelijkt welke soort van infrastructuur kan worden ontheven, met 
tegelijk de specificatie dat het Agentschap verantwoordelijk is, als de toegekende ontheffing 
betrekking heeft op meer dan twee lidstaten.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit. De voorschriften 
omvatten de eis dat alle potentiële 
gebruikers van de infrastructuur worden 
verzocht hun belangstelling voor het 
inkopen van capaciteit aan te geven 
alvorens de toewijzing van capaciteit in de 
nieuwe infrastructuur, inclusief voor 
eigen gebruik, plaatsvindt. De 
regelgevende instantie eist dat de 
voorschriften voor het congestiebeheer de 
verplichting omvatten om ongebruikte 
capaciteit op de markt aan te bieden, en 
eist dat gebruikers van de installatie het 
recht krijgen de door hen ingekochte 
capaciteit te verhandelen op de secundaire 
markt. Bij haar beoordeling van de in 
lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel 
bedoelde criteria houdt de regelgevende 
instantie rekening met de resultaten van 
de capaciteitstoewijzingsprocedure.

Wanneer een ontheffing wordt verleend, 
kan de regelgevende instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit, voorzover dit 
geen beletsel vormt voor de uitvoering van 
langetermijncontracten. 

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt welke soort van infrastructuur kan worden ontheven en tegelijk 
gepreciseerd dat het Agentschap verantwoordelijk is, als de toegekende ontheffing betrekking 
heeft op meer dan twee lidstaten. Bovendien mag de verlening van een ontheffing geen 
beletsel vormen voor de opstelling van langetermijncontracten. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van een 
ontheffingsbesluit door de Commissie 
verliest haar effect twee jaar na de 
vaststelling daarvan wanneer de bouw van 
de infrastructuur nog niet van start is 
gegaan, en na vijf jaar wanneer de 
infrastructuur nog niet operationeel is 
geworden.

De regelgevende instantie kan beoordelen 
of een ontheffingsbesluit moet worden 
herzien twee jaar na de vaststelling 
daarvan wanneer de bouw van de 
infrastructuur nog niet van start is gegaan, 
en na vijf jaar wanneer de infrastructuur 
nog niet operationeel is geworden, of op 
een later tijdstip, als zij dit passend acht.

Or. en

Motivering

De regelgevende instantie kan besluiten te beoordelen of een ontheffingsbesluit moet worden 
verlengd voor een langere periode dan was bepaald of de tijdslimiet voor het effect van de 
ontheffing zelf te veranderen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De afwijkingen in lid 1 zijn 
automatisch van toepassing op 
ontheffingen verleend overeenkomstig dit 
artikel op de dag van de inwerkingtreding 
van Richtlijn .../.../EG van het Europees 
Parlement en de Raad van ... tot 
wijziging van Richtlijn 2003/55/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas1.
______________ 
1 PB L ...

Or. en
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Motivering

Om ongelijke behandeling van nieuwe investeringen te voorkomen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere lidstaat wijst één enkele nationale 
regelgevende instantie aan.

1. Iedere lidstaat wijst één enkele nationale 
regelgevende instantie voor elektriciteit en 
gas aan.

Or. en

Motivering

Gelet op de vertegenwoordigende taak van dit orgaan in het Agentschap kan verwarring beter 
worden voorkomen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 bis – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een niet-
hernieuwbare vaste termijn van minimaal 
vijf jaar, en in die termijn uitsluitend van 
zijn ambt mag worden ontheven als het niet 
langer voldoet aan de in dit artikel 
omschreven voorwaarden of schuldig is 
geweest aan ernstig wangedrag.

(b) het management van de regelgevende 
instantie is aangewezen voor een slechts 
eenmaal hernieuwbare termijn van 
minimaal vijf jaar, en in die termijn 
uitsluitend van zijn ambt mag worden 
ontheven als het niet langer voldoet aan de 
in dit artikel omschreven voorwaarden of 
schuldig is geweest aan ernstig wangedrag.

Or. en
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Motivering

De ambtstermijn van vijf jaar van de nationale regelgevende instantie moet eenmaal 
hernieuwbaar zijn, gelet op het langetermijnkarakter en de behoefte aan stabiliteit op de 
energiemarkt; langere aanstellingen moeten niet-hernieuwbaar zijn.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 ter – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) in samenwerking met de bevoegde 
nationale autoriteiten zorgen voor 
consumentenbescherming op basis van 
kwaliteit van de dienstverlening, toegang 
tot betrouwbare en duidelijke informatie 
en een effectief verhaalrecht.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling van normen 
en vereisten op het gebied van de kwaliteit 
van dienstverlening en levering en 
evaluatie van de gerealiseerde kwaliteit 
van dienstverlening en levering en de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;
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Or. en

Motivering

Sommige nationale regelgevende instanties voeren de taak van monitoring van de werking 
van de aardgasmarkt al uit, ook wat de kwaliteit van levering en dienstverlening aan de 
afnemers betreft, zodat deze afnemers een reëel voordeel als gevolg van consistentere en 
transparantere regelgeving zullen vaststellen.
Tegelijk moet ervoor worden gezorgd dat de nationale regelgevende autoriteiten die bevoegd 
zijn voor de vaststelling en de goedkeuring van de tarieven, ook bevoegd zullen zijn voor de 
vaststelling van de onderliggende methodologieën voor de bepaling van transmissie- en 
distributietarieven, met het oog op een stabieler en transparanter regelgevingskader.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) monitoring en herziening van de 
voorwaarden voor toegang tot opslag, 
leidingbuffer en andere ondersteunende 
diensten als bedoeld in artikel 19;

(k) monitoring van de voorwaarden voor 
toegang tot opslag, leidingbuffer en andere 
ondersteunende diensten als bedoeld in 
artikel 19;

Or. en

Motivering

Het verschil tussen "monitoring" en "herziening" is onduidelijk en de term "herziening" neigt 
tot de creatie van een rechtsgrondslag voor specifieke nieuwe ex ante-bevoegdheden op het 
gebied van opslag, leidingbuffer en andere ondersteunende diensten. 

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden (l) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
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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;

van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor aardgas, van de daadwerkelijke 
openstelling van de markt voor aardgas 
en van een keuzerecht voor de klant, van 
de bescherming van kwetsbare klanten en 
van de effectiviteit van de in bijlage A 
genoemde maatregelen ter bescherming 
van de consument;

Or. en

Motivering

Daadwerkelijke openstelling van de gasmarkt voor alle deelnemers is belangrijk.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) publiceren van aanbevelingen, ten 
minste op jaarbasis, betreffende de 
overeenstemming van de leveringstarieven 
met artikel 3;

(m) publiceren van aanbevelingen, ten 
minste op jaarbasis, betreffende de 
overeenstemming van de leveringstarieven 
met de feitelijke ontwikkelingen op de 
markt en met artikel 3;

Or. en

Motivering

Daadwerkelijke openstelling van de gasmarkt voor alle deelnemers is belangrijk.
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 effectieve en gelijke 
toegang tot verbruiksgegevens van 
consumenten voor alle marktdeelnemers, 
het gebruik van een geharmoniseerd 
formaat voor verbruiksgegevens en de 
toegang tot de gegevens overeenkomstig 
punt h), van bijlage A;

Or. en

Motivering

Daadwerkelijke openstelling van de gasmarkt voor alle deelnemers is belangrijk.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) monitoring van de correcte toepassing 
van de criteria die bepalen of een 
opslagfaciliteit onder artikel 19, lid 3 of 
lid 4, valt.

(p) monitoring van de correcte toepassing 
van de criteria op basis waarvan kan 
worden bepaald of toegang tot 
opslaginstallaties en leidingbuffer 
technisch en/of economisch noodzakelijk 
is voor een efficiënte toegang tot het 
systeem voor de levering aan afnemers.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de nieuwe bepalingen van artikel 19, lid 1 van het voorstel.
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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, met inachtneming 
van ieders bevoegdheden,
informatieonderzoeken 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, als deze 
verenigbaar zijn met de nodige 
continuïteit van de voorziening;

Or. it

Motivering

Het is van vitaal belang dat de bevoegdheden van de twee autoriteiten worden geëerbiedigd 
en er moet worden verduidelijkt dat de energieautoriteit verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van een evaluatie vooraf, terwijl de mededingingsautoriteit belast is met 
monitoring achteraf.   

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties aan 
aardgasbedrijven die zich hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 

(d) opleggen van effectieve, uniforme en 
afschrikwekkende sancties aan 
aardgasbedrijven die zich hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
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richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven; 

richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven; 

Or. it

Motivering

Naast effectief en afschrikwekkend moeten de sancties ook uniform zijn in de verschillende 
lidstaten.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

(a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven, de 
methodologieën voor de bepaling van 
transmissie- en distributietarieven en 
voorwaarden en tarieven voor toegang tot 
LNG-installaties. Deze tarieven maken de 
vereiste investeringen in de netwerken en 
LNG-installaties mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid van die netwerken en 
LNG-installaties kan worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

De regelgevende instantie moet ook op de hoogte worden gehouden over de methodologie 
voor de bepaling van de tarieven.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transmissie-, opslag-, LNG- en 
distributiesystemen te verlangen dat zij 
hun in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
inclusief tarieven, wijzigen om te 
waarborgen dat zij evenredig zijn en op 
niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
infrastructuur met gereguleerde toegang 
voor derden overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 18, 19, lid 4 
en 20 te verlangen dat zij hun in dit artikel 
bedoelde voorwaarden, inclusief tarieven, 
wijzigen om te waarborgen dat zij 
evenredig zijn en op niet-discriminerende 
wijze worden toegepast.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met het feit dat de richtlijn het mogelijk maakt dat de toegang tot 
infrastructuur in bepaalde omstandigheden niet is gereguleerd.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een nationale 
rechtsinstantie of een andere nationale 
autoriteit die onafhankelijk is van de 
betrokken partijen en van de regering van 
de lidstaat in kwestie.

Or. en

Motivering

Om de onafhankelijkheid en de integriteit van de nationale regelgevingsbesluiten te 
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garanderen, moet erin worden voorzien dat beroep wordt ingesteld bij een onafhankelijk en 
neutraal orgaan, zoals een rechtbank, dat geen particuliere of politieke invloed ondergaat, 
hetgeen aansluit bij de bepaling in artikel 22 bis, lid 2 dat de regelgevende instanties 
onafhankelijk moeten zijn van elke andere publieke of particuliere instantie, marktbelangen 
en regeringen. 

Als beroep moet worden ingesteld bij een rechtbank, bevordert dit de onafhankelijkheid van 
de regelgevingsbesluiten van politieke bemoeienis. 

Dit is mede nodig, omdat in sommige landen de plaatselijke gemeente-instanties bij de 
besluitvorming op dit gebied zijn betrokken.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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

Definitie van de prerogatieven van de nationale regelgevende instanties gaat veel verder dan 
de maatregelen die volgens de comitologieprocedure kunnen worden goedgekeurd.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quinquies – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De regelgevende instanties kunnen 
akkoorden sluiten met andere 
regelgevende instanties binnen de Unie 
om de samenwerking op het gebied van 
regelgeving te bevorderen.

Or. en

Motivering

De regelgevende instanties moeten in het kader van hun nationale wetgeving de mogelijkheid 
krijgen akkoorden te sluiten met andere regelgevende instanties in de EU, om tot meer 
samenwerking en consistentie op het gebied van regelgeving te komen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 quinquies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen over de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties 
tot onderlinge samenwerking en tot 
samenwerking met het Agentschap en 
over de situaties waarin het Agentschap 
bevoegd wordt om te beslissen over het 
regelgevingsstelsel voor infrastructuur die 
ten minste twee lidstaten verbindt. 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
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Motivering

Het regelgevingsregime voor grensoverschrijdende kwesties, waarvoor de omvang van de 
opdracht van de regelgevende instanties tot onderlinge samenwerking en tot samenwerking 
met het Agentschap moet worden gedefinieerd, is een te fundamentele kwestie om gewoon te 
worden geregeld via comitologie, een procedure die alleen betrekking heeft op "niet-
essentiële elementen". Voor de bevoegdheden die aan het Agentschap worden verleend, is een 
rechtsgrondslag nodig die wordt bepaald in het kader van het klassieke 
besluitvormingsproces.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van hun nationale 
regelgevende instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie.

1. De lidstaten eisen van hun 
aardgasleveranciers dat zij gedurende ten 
minste vijf jaar de relevante gegevens met 
betrekking tot al hun transacties in 
gasleveringscontracten en aardgasderivaten 
met grootafnemers en 
transmissiesysteembeheerders ter 
beschikking houden van de bevoegde 
autoriteiten, opdat deze hun taken kunnen 
uitvoeren.

Or. en

Motivering

De omstandigheden voor de verzameling van gegevens over contracten met grootafnemers 
moeten duidelijk worden gedefinieerd en er moet een verband zijn met specifieke taken van de 
bevoegde autoriteiten. 

De bevoegde autoriteiten mogen ook andere instanties zijn dan degene die in het voorstel 
voor een richtlijn worden genoemd. 

Wat de nationale regelgevende instanties betreft, voorziet artikel 24quater, lid 3, (c) van het 
Commissievoorstel erin dat de regelgevende instanties ook bevoegd zijn voor het "opvragen 
bij gasbedrijven van informatie die relevant is voor de uitvoering van [hun] taken". 

De voorschriften inzake het bijhouden van documenten moeten met deze bepaling stroken.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/55/EG
Artikel 24 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.  De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke 
transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid 
is niet van toepassing op informatie over 
financiële instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/39/EG vallen.

3. De regelgevende instantie kan besluiten 
om elementen van deze informatie ter 
beschikking te stellen van 
marktdeelnemers op voorwaarde dat 
commercieel gevoelige informatie inzake 
afzonderlijke marktspelers of afzonderlijke 
transacties niet wordt vrijgegeven. Dit lid 
is niet van toepassing op informatie over 
financiële instrumenten die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2004/39/EG vallen, noch op 
langetermijncontracten voor de invoer 
van gas uit derde landen.

Or. en

Motivering

De publicatie van gegevens moet nodig en proportioneel zijn. 

De gasmarkt van de EU is erg afhankelijk van invoer uit derde landen, gewoonlijk op basis 
van bilaterale langetermijncontracten die door onderhandelingen tussen de gasinvoerders uit 
de EU en producenten van buiten de EU tot stand zijn gekomen. 

In deze samenhang zou de publicatie van strategische gegevens over deze contracten, met 
name prijzen, zelfs in geaggregeerde vorm, duidelijk ingaan tegen de belangen van de 
gasinvoerders uit de EU (bijvoorbeeld gemiddelde prijs van gasinvoer), omdat de 
gasproducenten van buiten de EU hierdoor informatie over de verkoopsvoorwaarden van hun 
concurrenten zouden verkrijgen.
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TOELICHTING

INLEIDING

De gas- en de elektriciteitsmarkt zijn van vitaal belang voor de Europese Unie, die bij diverse 
gelegenheden heeft gesteld wat energiekwesties betreft met één stem te willen spreken.

Als de Unie haar doelstelling een interne energiemarkt tot stand te brengen wil kunnen halen, 
is het van essentieel belang dat zij op het gebied van mededinging gelijke voorwaarden instelt 
voor alle bedrijven die in de gas- en de elektriciteitssector actief zijn.

Hiertoe heeft de Commissie haar derde energiepakket opgestart, waarmee de liberalisering 
van de markt die er met de vorige pakketten niet is gekomen, een feit moet worden1.

SPECIFICITEIT VAN DE GASSECTOR

Het Commissievoorstel voorziet in één aanpak zowel voor de gas- als voor de 
elektriciteitssector.

Het voorstel is alleszins waardevol, doordat er een symmetrische, geharmoniseerde 
energiemarkt mee wordt gecreëerd, hetgeen helpt om de hoge concentratie die in een aantal 
landen nog bestaat, weg te werken; het zal er voor nieuwe bedrijven makkelijker mee worden 
om zich op de markt te begeven en er zal voor mededingingsvoorwaarden mee worden 
gezorgd die op lange termijn zullen leiden tot prijsverlagingen, in het voordeel van de 
eindafnemer.

Toch is de rapporteur van mening dat, gelet op de structurele diversiteit van de twee markten, 
de niet onaanzienlijke afhankelijkheid ten aanzien van derde landen in de gassector, de 
verschillende manieren waarop de lidstaten de bestaande wetgeving uitvoeren en het bestaan 
van meerjarenleveringscontracten in de gassector, een onderscheid tussen de gas- en de 
elektriciteitssector nodig is.

Op dit punt is de rapporteur van mening dat de langetermijnleveringscontracten moeten 
worden beschermd, op voorwaarde dat de exploitant die voor de levering zorgt, er niet de 
facto het netwerk mee controleert. De lidstaten mogen daarom vrij worden gelaten om, met 
inachtneming van hun verplichtingen overeenkomstig het Verdrag, akkoorden te bevorderen 
die helpen om de productie en distributie van energie te verbeteren en die er tegelijk voor 
zorgen dat de eindgebruikers voordeel hebben en de investeringen renderen.

VERPLICHTE ONTVLECHTING VAN EIGENDOM ("UNBUNDLING")

Centraal element van het pakket is ongetwijfeld de scheiding van de eigendom, waarmee 
uitdrukkelijk wordt voorkomen dat verticaal geïntegreerde bedrijven een belang hebben zowel 

                                               
1 Het liberaliseringsproces voor de gasmarkt is van start gegaan in 1999, hoewel een mijlpaal in de 
totstandbrenging van een Europese energiemarkt de invoering was van de richtlijn van juni 2003. 
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in de levering als in de transmissie van gas. 

De bestaande wetgeving, die voorziet in de functionele en wettelijke scheiding van 
transmissiesysteembeheerders en leveringsbedrijven, heeft niet geholpen om het 
belangenconflict op te lossen in verticaal geïntegreerde bedrijven die het netwerk gebruiken 
om hun dominante marktpositie te behouden, omdat zij geen stimulans krijgen om in nieuwe 
netwerken te investeren en om nieuwe exploitanten toegang te verlenen.

De rapporteur is daarom van mening dat scheiding van eigendom ontegensprekelijk de beste 
manier is om ervoor te zorgen dat transmissiesysteembeheerders en leveringsbedrijven 
volledig onafhankelijk zijn van elkaar; het is zeker ook de meest haalbare en efficiënte optie 
in vergelijking met dat van de onafhankelijke systeembeheerder (independent system 
operator, ISO), waarvoor onpraktische en ingewikkelde bestuursstructuren en sterke 
regelgevingscontrole nodig zouden zijn. Tevens zij eraan herinnerd dat het ISO-experiment in 
diverse lidstaten zeker geen succes is geworden.

Even dringend moeten opslag- en transmissiesysteembeheerders effectief worden 
gescheiden van leveringsactiviteiten van verticaal geïntegreerde bedrijven, om te zorgen voor 
transparant beheer van de gascapaciteiten en een betere continuïteit van de voorziening. De 
rapporteur is van mening dat, om discriminerend optreden jegens nieuwe systeembeheerders 
te beperken, de toegang tot opslag moet worden gereguleerd in plaats van geregeld via 
onderhandelingen.

Het is evenwel van vitaal belang dat de liberalisering van de gasmarkt symmetrisch wordt 
uitgevoerd, met harmonisatie van de mate waarin de nationale markten zijn opengesteld.  
Wederkerigheid moet in zekere mate ook worden toegepast op derde landen; op dit punt is de 
rapporteur het wel eens met de vrijwaringsclausule van de Commissie, maar acht hij het 
belangrijk dat de akkoorden tussen de EU en niet-EU-landen, als mogelijke investeerders, 
beter worden gereguleerd, zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES

Met haar derde pakket is de Commissie van plan de nationale regelgevende instanties een 
sleutelrol te laten spelen; zij moeten rechtspersoonlijkheid en budgettaire autonomie krijgen 
en zullen moeten bewijzen dat zij qua beheer volledig onafhankelijk zijn.

De rapporteur is verheugd over de voorstellen van de Commissie om de rol van de 
nationale regelgevende instanties te harmoniseren en te versterken.

De nationale regelgevende instanties moeten ook adequate ontradings- en 
sanctioneringsbevoegdheden krijgen, die voor alle regelgevende instanties dezelfde 
moeten zijn.

De rapporteur is van mening dat de regelgevende instanties bij de uitvoering van 
informatieonderzoeken over de functionering van de markten de bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten moeten eerbiedigen.
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De rapporteur is het er ook mee eens dat de samenwerkingsverplichtingen tussen de 
regelgevende instanties moeten worden geformaliseerd, waarbij wordt overgelaten aan de 
Commissie, via het Agentschap, om ervoor te zorgen dat deze samenwerking daadwerkelijk 
plaatsvindt.

INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur speelt zeker een primaire rol in de totstandbrenging van een Europese interne 
energiemarkt.

De omstandigheden van de nieuwe lidstaten, die onaangepaste of soms helemaal geen 
infrastructuur hebben en voor hun gasvoorziening volledig afhankelijk zijn van exploitanten 
uit derde landen, mogen niet uit het oog worden verloren.

De bestaande wetgeving voorziet in een aantal suggesties om investeringen in infrastructuur 
door nieuwe exploitanten aan te moedigen, door deze te ontheffen van de toepassing van de 
regels inzake gereguleerde toegang voor derden (third party access, TPA).

De rapporteur is van mening dat het uiteindelijke doel van de verleende ontheffingen de 
bevordering moet zijn van investeringen in infrastructuur die van vitaal belang voor de 
totstandbrenging van een geïntegreerde Europese markt is, niet alleen grensoverschrijdende 
investeringen, maar ook investeringen in verdampingsinstallaties en gasopslaginstallaties.

Wat het nieuwe voorstel betreft, dat licht is gewijzigd om het aan te passen aan de bepalingen 
inzake scheiding van de eigendom, is de rapporteur van mening dat, om ambigue 
interpretaties te voorkomen, de verlening van ontheffingen moet zijn gebaseerd op volledige 
eerbiediging van de markt, vanuit een pro-mededingingsstandpunt, en op duidelijke regels die 
op voorhand zijn vastgelegd overeenkomstig een specifiek tijdschema. 
De rapporteur acht het ook nodig investeringen waarvan de uitvoering aan de gang is, te 
beschermen, door de TPA-ontheffingsregeling hiertoe uit te breiden.

Hoewel de rapporteur verheugd is over het voorstel van de Commissie betreffende 
systematische samenwerking tussen netwerkbeheerders, althans op regionale basis, acht hij 
het nodig deze samenwerking effectief te maken door te voorzien in de oprichting van één 
structuur voor het beheer van het netwerk op regionale basis. 
De Commissie moet, in overleg met de lidstaten, van deze samenwerking op de hoogte 
worden gehouden.

Bevoegdheid van de Commissie

De richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de markt voor aardgas voorziet in 
een uitbreiding van de Commissiebevoegdheden voor de goedkeuring van bindende 
richtsnoeren via de zogenaamde comitologieprocedure in een brede waaier van gevallen, 
gaande van de aanwijzing en certificering van transmissiebeheerders tot toezicht op de 
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naleving van verplichtingen, uitoefening van regelgevingsbevoegdheden, verlening van 
ontheffingen voor nieuwe infrastructuur enzovoort.

Hoewel de rapporteur tevreden is met het feit dat de Commissie uiteindelijk verantwoordelijk 
is, als zij ernstige twijfels heeft, voor de beslechting van geschillen en bevoegdheidsconflicten 
en voor het opleggen van bindende technische besluiten, is hij toch van mening dat zij in 
sommige delen van de richtlijn haar bevoegdheden overschrijdt; met name wanneer zij de 
richtsnoeren moet goedkeuren via de regelgevingsprocedure met toetsing, een procedure die 
eigenlijk is bedoeld voor de goedkeuring van algemene maatregelen om niet-essentiële
elementen van de richtlijn te wijzigen.

TRANSPARANTIE EN CONSUMENTENBESCHERMING

De interne markten voor elektriciteit en gas lijden onder een gebrek aan transparantie, dat de 
efficiënte toewijzing van middelen hindert en voorkomt dat nieuwe exploitanten zich op de 
markt begeven.

Rekeningen zijn vaak onleesbaar en in de meeste gevallen hebben de consumenten geen 
toegang tot de gegevens over hun eigen verbruik of de tarieven die de exploitanten hanteren. 
De rapporteur benadrukt daarom dat het vertrouwen in de markt moet worden vergroot, door 
de consumenten (ook via specifieke websites) zo veel mogelijk informatie over 
leveringscontracten of derivaten te verstrekken en door een verhaalrecht in te stellen.

Meer transparantie zou niet alleen de consumenten ten goede komen, die toegang tot 
informatie zouden krijgen, maar ook de exploitanten zelf, aangezien zij informatie zullen 
kunnen verkrijgen over de marktbelangen van exploitanten uit derde landen, voor wie 
dezelfde transparantieverplichtingen als voor Europese exploitanten zullen gelden. 

De rapporteur acht het nodig de exploitanten meer verantwoordelijk te stellen met betrekking 
tot de openbare dienst die aan consumenten wordt verstrekt, opdat zij, met het oog op een 
betere kwaliteit van de dienstverlening, "sociale" tarieven hanteren om kwetsbare 
consumenten te beschermen.
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