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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**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 verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de 
toegang tot aardgastransmissienetten
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0532),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0319/2007),

– 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 verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling een optimaal 
beheer en deugdelijke technische 
ontwikkeling van het Europees 

Alle transmissiesysteembeheerders werken 
samen op Gemeenschapsniveau door een 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
te richten met de bedoeling de voltooiing 
van de interne markt voor gas te promoten 
en een optimaal beheer en deugdelijke 
technische ontwikkeling van het Europees 
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gastransmissienet te garanderen. gastransmissienet te garanderen.

Or. en

Motivering

De voltooiing van de interne markt voor gas moet worden aangeduid als een expliciete taak 
van het ENTSO, om te benadrukken dat de belangrijkste taak van de tsb's het 
vergemakkelijken van de marktintegratie is.

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zes weken na ontvangst brengt 
het Agentschap aan de Commissie advies 
uit over de ontwerp-statuten, de ledenlijst 
en het ontwerp-reglement van orde.

2. Binnen zes weken na ontvangst brengt 
het Agentschap aan de Commissie advies 
uit over de ontwerp-statuten, de ledenlijst 
en het ontwerp-reglement van orde, na de 
organisaties die alle belanghebbenden 
vertegenwoordigen te hebben 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet systeemgebruikers en afnemers de mogelijkheid bieden hun ideeën met 
betrekking tot de statuten, de leden en het reglement van orde van ENTSOG kenbaar te 
maken.

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees netwerk van 1. Om de doelstellingen vermeld in artikel 
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transmissiesysteembeheerders voor gas 
stelt de volgende documenten op:

2 bis te bereiken, bereidt het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas de volgende documenten voor:

Or. en

Motivering

Om het toepassingsgebied van de codes te verduidelijken, moet een duidelijke link worden 
gelegd met de doelstellingen uit artikel 2 bis.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) codes met betrekking tot het 
netwerkbeheer op de in lid 3 vermelde 
terreinen;

Or. en

Motivering

Door "technische en marktcodes" te verwijderen, wordt benadrukt dat ENTSOG hoofdzakelijk 
omgaat met netwerkkwesties en niet met brede commerciële kwesties.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de technische en 
marktcodes die in het desbetreffende jaar 
zullen worden opgesteld, een plan voor het 

2. Het in lid 1, onder d), bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma bevat een lijst en 
beschrijving van de codes met betrekking 
tot het netwerkbeheer die in het 
desbetreffende jaar zullen worden 
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gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

opgesteld, een plan voor het 
gemeenschappelijke beheer van het net en 
de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten 
in de loop van dat jaar, alsook een 
indicatief tijdschema.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 1, punt 3 (artikel 2 quater, lid 3 (Verordening (EG) 
nr. 1778/2005)).

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gedetailleerde technische en 
marktcodes hebben betrekking op de 
volgende terreinen, rekening houdend met 
de in het jaarlijkse werkprogramma 
vastgelegde prioriteiten:

3. De gedetailleerde codes met betrekking 
tot het transmissienetbeheer hebben 
betrekking op de volgende terreinen, 
rekening houdend met de in het jaarlijkse 
werkprogramma vastgelegde prioriteiten:

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de codes moet duidelijk worden vastgelegd in verhouding tot de 
taken die daadwerkelijk door de transmissiesysteembeheerders worden uitgevoerd. De 
"marktcodes" die door de tsb's moeten worden opgesteld moeten enkel betrekking hebben op 
regels die verband houden met de technische verantwoordelijkheden en het beheer van de 
tsb's.

Amendement 7

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

g) voorschriften voor de handel; g) voorschriften voor de handel met 
betrekking tot de technische en 
operationele verstrekking van 
netwerktoegangsdiensten en 
systeembalancering;

Or. en

Motivering

De samenwerking van tsb's moet hoofdzakelijk beperkt blijven tot netwerkkwesties en 
marktregels die rechtstreeks verband houden met transmissienetwerken (netwerkbalancering, 
secundaire markt, enz.).

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De gedetailleerde codes waarnaar 
wordt verwezen in lid 3 worden opgesteld 
in overeenstemming met de toepasselijke 
richtsnoeren vermeld in artikel 9.

Or. en

Motivering

Er moet een expliciet verband worden gelegd tussen de codes met betrekking tot het 
transmissienet en de richtsnoeren uit artikel 9 om te zorgen voor samenhang tussen doel en 
resultaat.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van 
de technische en marktcodes en vermeldt 
de resultaten van zijn toezichtactiviteiten in 
het in lid 1, onder e), bedoelde jaarverslag.

4. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
analyseert de tenuitvoerlegging van de 
codes en hun impact op de harmonisering 
van toepasselijke regels die tot doel 
hebben de integratie van de markt te 
vergemakkelijken en vermeldt de 
resultaten van deze analyses in het in lid 1, 
onder e), bedoelde jaarverslag.

Or. en

Motivering

Het statuut van ENTSOG omvat geen geïnstitutionaliseerde regelgevingsopdracht, dus geeft 
"analyseren" een juistere omschrijving van zijn rol. In de tweede plaats wordt het hoofddoel 
van de codes, de harmonisering van de regels met het oog op het vergemakkelijken van de 
marktintegratie, benadrukt.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Om de twee jaar stelt het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor gas een Gemeenschapsbreed tienjarig 
plan voor investeringen in het net op en 
publiceert het dit. De ontwerp-versie van 
het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van vraag en aanbod en een 
beoordeling van de veerkracht van het 
systeem. De ontwerp-versie van het
investeringsplan zal met name:
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Het investeringsplan geeft aan waar er 
sprake is van een tekort aan investeringen, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende capaciteit.

a) berusten op de nationale 
investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken in de energiesector.

b) met betrekking tot 
grensoverschrijdende koppelingen, 
berusten op de voorstellen van 
netgebruikers, waaronder handelaars, 
distributiesysteembeheerders, LNG- en 
opslagsysteembeheerders, en zorgen voor 
de integratie van verbintenissen op lange 
termijn van andere investeerders dan de 
transmissiesysteembeheerders, die belang 
hebben bij de ontwikkeling van het 
transmissienet.
c) aangeven waar er sprake is van een 
tekort aan investeringen, met name met 
betrekking tot de grensoverschrijdende 
capaciteit.

Or. en

Motivering

De termen "voorbereiden" en "opstellen" worden geïntroduceerd om duidelijk te maken dat:
(i) de opstelling van een tienjarig plan een toekomstgericht middel is dat hoofdzakelijk 
richting zal geven en zal zorgen voor een Europees kader, maar dit dient op zich niet formeel 
te worden "aangenomen" (er zouden precieze plannen op kortere termijn moeten worden 
ontwikkeld om ter goedkeuring te worden ingediend bij de wetgever om zo bindend te worden, 
wat het doel is van het voorstel voor een richtlijn),
(ii) dit de basis vormt voor overleg met alle betrokken partijen, het Agentschap, en indien 
nodig de nationale regelgevende instanties.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 quater – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Lid 6 geeft de tsb's een rechtstreekse adviserende rol bij de Commissie door voor te stellen 
verplichte richtsnoeren aan te nemen. De adviserende rol bij de Commissie moet worden 
toevertrouwd aan het Agentschap.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de technische 
en marktcodes, het tienjarige 
investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

2. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
dient de ontwerp-versies van de codes met 
betrekking tot het netwerkbeheer, het 
tienjarige investeringsplan en het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
informatie betreffende het 
raadplegingsproces, in bij het Agentschap.

Or. en

Amendement 13

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

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie
als het van oordeel is dat de ontwerp-versie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Het Agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit en geeft 
aanbevelingen aan het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas als het van oordeel is dat de ontwerp-
versie van het jaarlijkse werkprogramma of 
van het tienjarige investeringsplan de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging, de efficiënte 
werking van de markt of een voldoende 
niveau van grensoverschrijdende 
koppelingen beschikbaar voor 
derdentoegang niet garandeert, en brengt 
de Commissie hiervan op de hoogte.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de versterking van de adviserende bevoegdheid van het Agentschap 
en het voortdurende interactieproces met ENTSOG bij de vastlegging van het algemene kader 
(jaarlijkse werkprogramma en tienjarig investeringsplan). 

Met betrekking tot de codes wordt de adviserende bevoegdheid vastgelegd in artikel 2 sexies 
van het huidige voorstel. Zie amendement bij artikel 1, punt 3 (artikel 2 sexies, lid 2).

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap doet het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders 
aanbevelingen over het tienjarig 
investeringsplan, rekening houdend met 
de mogelijke socio-economische 
voordelen voor de regio en de 
Gemeenschap. Met dit als doel mag het 
wanneer nodig nationale regelgevende 



PE402.501v01-00 14/36 PR\707198NL.doc

NL

instanties raadplegen.
Het Agentschap zorgt ervoor dat het 
tienjarig investeringsplan in 
overeenstemming is met het jaarlijks 
werkprogramma en met de toepasselijke 
richtsnoeren vermeld in artikel 9.

Or. en

Motivering

Dit amendement benadrukt eveneens de coördinerende rol van het Agentschap bij de 
opstelling van het tienjarig investeringsplan.  

In de verordening moet duidelijk worden gesteld dat de planning op regionaal en op 
Europees niveau van de structuur van de transmissienetten moet worden gedreven door de 
socio-economische voordelen die de investeringen voor de hele regio opleveren. Bij de 
communautaire en regionale planning moet bijgevolg rekening worden gehouden met het 
volledige energiesysteem, en niet enkel met het transmissienet. Het Agentschap moet de 
bevoegdheid krijgen om te zorgen voor de samenhang.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap keurt het jaarlijks 
werkprogramma goed dat door het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
wordt voorbereid.
Het Agentschap bekrachtigt de ontwerp-
versie van de codes, onverminderd het 
bepaalde in artikel 2 sexies, lid 2.

Or. en

Motivering

Naast de codes vormen het werkprogramma en het investeringsplan belangrijke documenten 
die het algemene kader en de belangrijkste strategische kwesties van de door ENTSOG 



PR\707198NL.doc 15/36 PE402.501v01-00

NL

ondernomen taken bepalen, alsook de harmonisatiegraad van de nationale regels. Het is 
belangrijk dat het Agentschap een rol vervult, door:
(i) de goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma van ENTSOG,
(ii) de bekrachtiging (of geldigverklaring) van de door ENTSOG voorbereide codes.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opstelling en evaluatie van technische en 
marktcodes

Opstelling en evaluatie van codes

Or. en

Motivering

Zie motiveringen bij het amendement op artikel 1, punt 3 (artikel 2 quater, lid 1, letter a) 
(Verordening (EG) nr. 1778/2005)) en bij het amendement op artikel artikel 1, punt 3 (artikel 
2 quater, lid 3 (Verordening (EG) nr. 1778/2005)).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 2 – letters a) t/m c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een van de technische of marktcodes die 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat om 
de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

a) een van de codes met betrekking tot het 
netwerkbeheer die het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
op de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft voorbereid, niet volstaat om 
de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
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niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
ontwerp-versie van een code met 
betrekking tot het netwerkbeheer op de in 
artikel 2 quater, lid 3, vermelde terreinen;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.

c) de transmissiesysteembeheerders een 
code met betrekking tot het netwerkbeheer 
voorbereid door het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
bekrachtigd door het Agentschap op de in 
artikel 2 quater, lid 3, vermelde terreinen, 
niet toepassen.

Or. en

Motivering

Naast het uitbrengen van advies over het werkprogramma en het investeringsplan (zie 
amendement op artikel 1, punt 3 (artikel 2 quinquies, lid 2, alinea 3 (Verordening (EG) nr. 
1775/2005)), moet het Agentschap eveneens in een vroeg stadium betrokken worden bij de 
voorbereiding van de codes en zich onder precieze omstandigheden tot de Commissie wenden.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie neemt op eigen initiatief 
of op aanbeveling van het Agentschap 
maatregelen met als doel richtsnoeren op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen aan te nemen als zij van oordeel 
is dat:

Or. en

Motivering

Het model voor de ontwikkeling van codes vooronderstelt dat de Commissie verplicht is 
onmiddellijk op te treden wanneer deze codes niet voldoende zijn om discriminatie te 
voorkomen, te zorgen voor daadwerkelijke mededinging en de doeltreffende werking van de 
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markt of wanneer ze niet worden toegepast.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 2 sexies – lid 3 – letters a), b), c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een van de technische of marktcodes die 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet volstaat om 
de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

a) een van de codes met betrekking tot het 
netwerkbeheer die het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
op de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft voorbereid, niet volstaat om 
de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen;

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
technische of marktcode op de in artikel 2 
quater, lid 3, vermelde terreinen;

b) het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas er 
niet in slaagt binnen een redelijke termijn 
overeenstemming te bereiken over een 
ontwerp-versie van een code met 
betrekking tot het netwerkbeheer op de in 
artikel 2 quater, lid 3, vermelde terreinen;

c) de transmissiesysteembeheerders een 
van de technische of marktcodes die het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas op 
de in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen heeft vastgesteld, niet toepassen.

c) de transmissiesysteembeheerders een 
code met betrekking tot het netwerkbeheer 
voorbereid door het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
goedgekeurd door het Agentschap op de 
in artikel 2 quater, lid 3, vermelde 
terreinen, niet toepassen.

Or. en

Amendement 20

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

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, in overeenstemming met 
het reglement van orde als bedoeld in 
artikel 2 ter, wanneer het de codes, het 
tienjarige investeringsplan en zijn 
jaarlijkse werkprogramma als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, opstelt, en 
met name de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. 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, en wordt er 
getracht de standpunten en voorstellen 
van alle partijen die betrokken zijn bij het 
besluitvormingsproces te identificeren.

Or. en

Motivering

De voorbereiding van codes, het jaarlijks werkprogramma en het investeringsplan, opgestart 
door ENTSOG, moet een gestructureerd proces voor de raadpleging van alle marktpartijen 
omvatten. Om de macht van ENTSOG te herbalanceren, moeten marktdeelnemers een formeel 
vastgelegde rol hebben op het vlak van de medewerking aan de ontwikkeling van alle 
voorgestelde codes en moeten ze hierover hun opmerkingen kenbaar kunnen maken.

De raadpleging over de codes verloopt volgens procedures die zorgen voor de hoogst 
mogelijke transparantie en waarborgen dat rekening wordt gehouden met de belangen van 
producenten, leveranciers en eindgebruikers.
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Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
en de technische en marktcodes als 
bedoeld in artikel 2 quater, leden 1 en 3, 
vast te stellen, geeft het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
aan welke opmerkingen in het kader van de 
raadpleging zijn ontvangen en hoe met 
deze opmerkingen rekening is gehouden. 
Wanneer met opmerkingen geen rekening 
is gehouden, wordt dit gemotiveerd.

3. Alvorens het jaarlijkse werkprogramma 
goed te keuren en de codes als bedoeld in 
artikel 2 quater, leden 1 en 3, te 
bekrachtigen, raadpleegt het Agentschap 
wanneer nodig uitvoerig alle betrokken 
partijen over het ontwerp voorbereid door
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas. 
Het Agentschap geeft aan welke 
opmerkingen in het kader van de 
raadpleging zijn ontvangen en hoe met 
deze opmerkingen rekening is gehouden. 
Wanneer met opmerkingen geen rekening 
is gehouden, wordt dit gemotiveerd.

Or. en

Motivering

In het stadium van de goedkeuring en bekrachtiging is er mogelijk een bijkomende 
raadplegingsronde onder auspiciën van het Agentschap nodig.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het regionale investeringsplan mag niet 
indruisen tegen het in artikel 2 quater, lid 
1, onder c), bedoelde tienjarige 

Het regionale investeringsplan mag niet 
indruisen tegen het in artikel 2 quater, lid 
1, onder c), bedoelde tienjarige 
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investeringsplan. investeringsplan. Het Agentschap zorgt 
voor de coördinatie en samenhang over de 
verschillende regio's heen en formuleert 
aanbevelingen hierover.

Or. en

Motivering

Door middel van aanbevelingen aan tsb's, moet het Agentschap kunnen beschikken over de 
bevoegdheid om toezicht te houden op de regionale initiatieven van de tsb's met betrekking tot 
regionale samenwerking, en moet het deze kunnen herzien, om te zorgen voor coördinatie en 
samenhang over de verschillende regio's heen.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten en regelgevers werken 
onderling samen met het doel hun 
nationale markten op regionaal niveau te 
integreren. De lidstaten zorgen met name 
voor de samenwerking van de 
transmissiesysteembeheerders op 
regionaal niveau met het doel een 
concurrerende markt in de hele EU tot 
stand te brengen.

Or. en

Motivering

ENTSOG alleen kan niet zorgen voor de totstandbrenging van een single interface voor de 
commerciële diensten op regionaal niveau in naam van de verschillende tsb's. Bijgevolg is de 
betrokkenheid van de lidstaten vereist om de regionale marktintegratie te bevorderen of om te 
zorgen voor voldoende stimulansen.
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Met betrekking tot hun verplichting 
om te zorgen voor regionale 
samenwerking krachtens artikel 5 ter van 
Richtlijn 2003/55/EG, moedigen de 
lidstaten de transmissiesysteembeheerders 
aan om, in overeenstemming met 
artikelen 8 en 10 van deze richtlijn, een 
single user interface tot stand te brengen 
die de nationale grondgebieden van 
verschillende lidstaten dekt, 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

Or. en

Motivering

ENTSOG alleen kan niet zorgen voor de totstandbrenging van een single interface voor de 
commerciële diensten op regionaal niveau in naam van de verschillende tsb's. Bijgevolg is de 
betrokkenheid van de lidstaten vereist om de regionale marktintegratie te bevorderen of om te 
zorgen voor voldoende stimulansen.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Bij de bevordering van operationele 
regelingen op regionaal niveau, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders voor het 
volgende:
a) binnen twee jaar nadat de Commissie 
de relevante geografische gebieden heeft 
vastgelegd in overeenstemming met lid 3, 
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harmoniseren ze hun commercieel 
aanbod en hun verkoopsvoorwaarden 
door de commerciële capaciteiten van 
aangrenzende 
transmissiesysteembeheerders op één lijn 
te brengen, en nemen ze een 
gemeenschappelijke coördinatie aan van 
de raadplegingsprocedures van 
aangrenzende 
transmissiesysteembeheerders voor 
nieuwe investeringen aan 
verbindingspunten binnen het zelfde 
regionale gebied;
b) binnen drie jaar nadat de Commissie de 
relevante geografische gebieden heeft 
vastgelegd, zetten ze gemeenschappelijke 
"gebundelde aanbiedingen" op voor de 
expediteurs bij de verbindingspunten 
tussen de aangrenzende 
transmissiesysteembeheerders binnen het
zelfde regionale gebied;
c) binnen vier jaar nadat de Commissie de 
relevante geografische gebieden heeft 
vastgelegd, zetten ze "gebundelde 
aanbiedingen" op voor alle 
verbindingspunten in de betrokken 
regionale gebieden en richten ze regionale 
platforms (bv. single user interfaces) op 
die een gecentraliseerd informatiepunt 
vormen voor expediteurs over de 
interconnectiecapaciteit in het hele 
regionale gebied en die het voor hen 
makkelijker zullen maken om via 
rechtstreekse koppelingen met de 
commerciële diensten van de betrokken 
transmissiesysteembeheerders capaciteit 
te boeken.

Or. en

Motivering

Om te komen tot regionale samenwerking moet een lang en complex proces worden voltooid. 
Dit houdt in dat de verordening de nodige stappen moet ontwikkelen en concrete maatregelen 
moet vastleggen om geleidelijk aan op regionaal niveau te worden toegepast door tsb's, om te 
zorgen voor technische convergentie tussen de tsb's. De doelstelling op lange termijn bestaat 
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in de voltooiing van een single user interface in alle door de Commissie vastgelegde 
gebieden, in overeenstemming met het amendement op artikel 1, punt 3 (artikel 2 nonies, lid 
3, alinea 1.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het geografische gebied dat door elke 
regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. De Commissie kan bijzondere 
aandacht besteden aan "energie-
eilanden" in de EU of aan geografisch 
beperkte gebieden waar nood is aan de 
ontwikkeling van verbindingen met het 
gastransmissienet. Deze maatregel, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 14, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De verbinding van "energie-eilanden" binnen de EU vormt eveneens een doelstelling van de 
regionale samenwerking.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap werkt samen met 
nationale regelgevende instanties en 
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transmissiesysteembeheerders om te 
zorgen voor de convergentie van de 
regelgevingskaders in de gebieden, met 
als doel te komen tot een concurrerende 
markt in de hele EU. Wanneer het 
Agentschap bindende regels voor een 
dergelijke samenwerking nodig acht, doet 
het de gepaste aanbevelingen.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 5 bis – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 op de 
primaire markt aan. Dit geschiedt bij 
opslaginstallaties ten minste op "day-
ahead"-basis en afschakelbaar, en gebeurt 
in overeenstemming met de nationale 
vereisten op het vlak van de 
voorzieningszekerheid en de vereisten 
vastgelegd in Richtlijn 2003/55/EG en 
Richtlijn 2004/67/EG van de Raad van 26 
april 2004 betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de aardgasvoorziening*,
____

* PB L 127 van 29.4.2004, blz. 92.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en 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.

"7. Transmissiesysteembeheerders 
publiceren vooraf en achteraf informatie 
over vraag en 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. Commercieel gevoelige 
gegevens met betrekking tot individuele 
contracten moeten niet bij deze informatie 
worden gevoegd.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 6 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. LNG- en opslagsysteembeheerders 
publiceren de krachtens deze verordening 
vereiste informatie altijd op een zinvolle, 
duidelijk meetbare en goed toegankelijke 
manier en op niet-discriminerende basis.

3. LNG- en opslagsysteembeheerders 
publiceren de krachtens deze verordening 
vereiste informatie altijd op een zinvolle, 
duidelijk meetbare en goed toegankelijke 
manier en op niet-discriminerende basis. 
Commercieel gevoelige gegevens met 
betrekking tot individuele contracten 
moeten niet worden gepubliceerd.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vóór ze de richtsnoeren uitwerkt en 
onverminderd de procedure in lid 2, stelt 
de Commissie, in nauwe samenwerking 
met het Agentschap, reeds in een vroeg 
stadium en elk jaar een lijst met 
prioriteiten en voorgestelde maatregelen 
op die van bijzonder belang zijn voor de 
ontwikkeling van de EU-brede gasmarkt.

Or. en

Motivering

Gelet op de veelheid aan kwesties die samenhangen met de vaststelling van richtsnoeren, 
wordt deze procedure (van artikel 1 bis (nieuw) tot 1 sexies (nieuw)) ontwikkeld vóór de 
comitéprocedure, op basis van eigen regels krachtens het Interinstitutioneel akkoord.

Dit mechanisme is gericht op:

(i) de ontwikkeling van een prospectieve aanpak van maatregelen om te worden aangenomen 
krachtens de comitéprocedure en de regelmatige evaluatie ervan;

(ii) de erkenning van de rol van het Agentschap, dat voorgestelde maatregelen kan 
voorbereiden en erover kan beraadslagen;   

(iii) het zorgen voor een voorafgaande en transparante raadpleging van de betrokken 
belanghebbenden die beschikken over de technische deskundigheid.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie geeft, met betrekking 
tot de lijst met prioriteiten, het Agentschap 
de opdracht binnen zes maanden een 
voorstel voor ontwerprichtsnoeren te 
ontwikkelen, waarin fundamentele, 
duidelijke en objectieve beginselen voor 
de harmonisatie van regels worden 
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vastgelegd die de ontwikkeling van een 
concurrerende en geïntegreerde gasmarkt 
mogelijk maken.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 1, punt 14 (artikel 9, lid 1 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 
1775/2005)).

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Bij de opstelling van deze 
richtsnoeren raadpleegt het Agentschap 
uitvoerig, gedurende niet minder dan 2 
maanden en op een open en transparante 
wijze, alle betrokken belanghebbenden en 
met name de organisaties die de 
netgebruikers vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 1, punt 14 (artikel 9, lid 1 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 
1775/2005)).

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1775/2005
Artikel 9 – lid 1 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Het Agentschap stelt niet 
later dan twee maanden na het einde van 
de raadplegingsperiode een definitieve 
versie op van de ontwerprichtsnoeren. Het 
maakt ook alle ontvangen opmerkingen 
openbaar, tenzij dit anders is aangegeven 
door de auteur van deze opmerkingen, en 
legt uit hoe in het definitieve ontwerp 
rekening werd gehouden met deze 
opmerkingen of rechtvaardigt waarom ze 
werden verworpen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 1, punt 14 (artikel 9, lid 1 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 
1775/2005)).

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Wanneer de Commissie de 
ontwerprichtsnoeren ontvangt, beoordeelt 
ze of ze fundamentele, duidelijke en 
objectieve beginselen voor de 
harmonisatie van regels vastleggen, die de 
ontwikkeling van een concurrerende en 
geïntegreerde gasmarkt mogelijk maken, 
en beoordeelt ze de eerlijkheid van het 
raadplegingsproces. Indien de Commissie 
besluit dat de definitieve 
ontwerprichtsnoeren voorgesteld door het 
Agentschap een gepaste basis vormen, 
stuurt ze deze voor definitieve 
goedkeuring door naar het in artikel 14, 
lid 1 vermeld comité, in overeenstemming 
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met de in artikel 14, lid 2 vernoemde 
procedure.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 1, punt 14 (artikel 9, lid 1 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 
1775/2005)).

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie beoordeelt 
regelmatig de toereikendheid van de 



PE402.501v01-00 30/36 PR\707198NL.doc

NL

richtsnoeren, in samenwerking met het 
Agentschap. Wanneer dit noodzakelijk 
wordt geacht, kan het Agentschap het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas en 
de gepaste marktdeelnemers, 
consumenten en eindgebruikers 
raadplegen om te waarborgen dat de 
richtsnoeren op een toereikende manier 
zorgen voor een minimum aan 
harmonisatie in de domeinen die ze 
bestrijken.

Or. en

Motivering

Het is nodig te zorgen voor een regelmatige evaluatie van de toereikendheid van de 
richtsnoeren (naast het houden van toezicht op de toepassing ervan door de lidstaten, als 
vastgelegd in artikel 24 sexies van het voorstel voor een richtlijn). Een bijkomende evaluatie 
door het Agentschap en ENTSOG kan nodig zijn, met inbegrip van de formele raadpleging 
van belanghebbenden.
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TOELICHTING

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten

Algemene evaluatie 

- Het doel van alle bepalingen is Europese middelen in te voeren om de samenwerking binnen 
de interne markt te bevorderen en de werking ervan te verbeteren door de coördinatie van de 
transmissiesysteembeheerders en de harmonisatie van de regels voor 
opslagsysteembeheerders. Met het voorstel wordt eveneens beoogd de transparantie te 
verhogen en meer nadruk te leggen op perspectieven op lange termijn om de gastoevoer te 
waarborgen, te zorgen voor investeringsplanning en ernstige verstoringen te vermijden. De 
rapporteur stemt in beginsel in met deze doelstellingen.

- Na alle voorstellen met betrekking tot de gasmarkt in het derde energiepakket te hebben 
bestudeerd, is de rapporteur van oordeel dat eveneens rekening moet worden gehouden met de 
bescherming van de consumenten, door transparante maatregelen aan te nemen die adequaat 
zijn vanuit sociaal oogpunt. De verordening heeft echter betrekking op technische 
maatregelen met als doel een technisch regelgevingskader voor netwerktoegang vast te 
leggen. De richtlijn moet op een doeltreffende manier worden gebruikt als het correcte 
regelgevingsmiddel om de belangen van de consument op Europees niveau aan te pakken.
(artikel 3 over overheidsverplichtingen). Consumenten kunnen eveneens worden beschermd 
door middel van specifieke nationale maatregelen die in overeenstemming zijn met de EU-
regelgeving inzake mededinging.
- De Commissie is eveneens bezorgd over de graad van concentratie in groot- en 
kleinhandelsactiviteiten, maar ze heeft geen oog voor een ander aspect van de markt, namelijk 
de integratie van de kleinhandel en de groothandel in gas- en elektriciteitsopwekking, 
waardoor de positie van de dominante bedrijven waarschijnlijk zal komen vast te liggen. In 
Europa worden de markten meer en meer gedomineerd door geïntegreerde groot- en 
kleinhandelsbedrijven die zowel actief zijn op de elektriciteits- als op de gasmarkt. De 
toegang van KMO's tot de netwerken moet beduidend worden verbeterd.

- Een van de grootste bezorgdheden is tenslotte het feit dat er onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de verschillen die bestaan tussen de lidstaten op het vlak van de 
tenuitvoerlegging van het huidige tweede energiepakket. De voorwaarden om te zorgen voor 
de implementering van het derde pakket vormen een grotere uitdaging, aangezien de tweede 
liberaliseringsronde nog niet volledig is doorgevoerd. Bijkomende maatregelen invoeren zou 
bijgevolg kunnen leiden tot wettelijke onzekerheid. Naast wettelijke inbreukprocedures 
zouden er praktische oplossingen moeten worden gevonden om te zorgen voor de 
tenuitvoerlegging.

I. Samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders: de oprichting van een Europees 
netwerk voor transmissiesysteembeheerders voor gas (ENTSOG) als een structuur die instaat 
voor verplichte taken is een belangrijke stap vooruit.

(i) Machtsverhoudingen tussen ENTSOG, de nationale regelgevende instanties en het 
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Agentschap: de rapporteur is van mening dat het samenwerkingsterrein van ENTSOG te ruim 
gedefinieerd is (vaststelling van geharmoniseerde technische en marktcodes, waaronder 
veiligheidsregels maar ook voorschriften voor de handel, de coördinatie van het 
netwerkbeheer, aannemen van een tienjarig investeringsplan en publicatie van 
netwerkontwikkelingsplannen). De rapporteur is ervan overtuigd dat de activiteiten van 
ENTSOG, als een vorm van co-regulering naast de activiteiten van de Europese Commissie, 
beperkt moeten blijven tot technische kwesties met betrekking tot netwerktoegang voor 
derden, veiligheid en betrouwbaarheid, voorschriften inzake interoperabiliteit en operationele 
procedures. De rapporteur stelt voor een strikter toepassingsgebied vast te stellen voor de 
codes en regels die door ENTSOG worden opgesteld, beperkt tot het transmissienetbeheer.     

In deze context is de rapporteur van oordeel dat de oprichting van het Agentschap een 
wezenlijke stap is op weg naar een geïntegreerde markt. De bevoegdheden van het 
Agentschap kunnen worden uitgebreid tot de goedkeuring van het werkprogramma 
ontwikkeld door ENTSOG, het houden van toezicht op en de herziening van initiatieven van 
transmissiesysteembeheerders met betrekking tot regionale samenwerking en de coördinatie 
van de opstelling van het tienjarig investeringsplan. De rapporteur stelt eveneens voor dat het 
Agentschap de codes opgesteld door ENTSOG bekrachtigt.

(ii) Betrokkenheid van andere beheerders en belanghebbenden op de gasmarkt: er moet 
worden gezorgd voor bijkomende bepalingen die het gepaste mechanisme van voorafgaande 
raadpleging van de belanghebbenden waarborgen, met de betrokkenheid van onder andere 
EASEE-Gas. Alle belanghebbende partijen moeten worden geraadpleegd, met inbegrip van 
producenten, netbeheerders, leveranciers en afnemers.    
Het Agentschap moet ook de verantwoordelijkheid hebben alle belanghebbenden te 
raadplegen wanneer het voorstellen doet en aanbevelingen maakt.

II. Integratie van de markt door regionale initiatieven: door middel van het nieuwe 
regelgevingskader worden regionale initiatieven tussen transmissiesysteembeheerders en 
regelgevende instanties bevorderd, opdat een optimaal beheer van het netwerk en een 
adequate investeringsplanning en -uitvoering wordt gewaarborgd.

(i) Een noodzakelijke stap op weg naar een geïntegreerde interne markt: De rapporteur is van 
mening dat de regionale samenwerkingsdimensie niet duidelijk gedefinieerd is in het voorstel, 
hoewel het een belangrijke stap is op weg naar een geïntegreerde interne markt. Het is van 
wezenlijk belang te zorgen voor een verbinding met "energie-eilanden" als de Baltische 
Staten en het Iberisch schiereiland.
 De rapporteur stelt bijgevolg voor dat de verordening de tsb's een precieze kalender moet 
opleggen gekoppeld aan concrete doelstellingen die op regionaal niveau moeten worden 
toegepast, om te komen tot de totstandbrenging van single user interfaces. De rapporteur is 
eveneens bezorgd over de rol van het Agentschap op het vlak van de initiatieven van de tsb's 
met betrekking tot de regionale samenwerking, en zou het Agentschap de bevoegdheid 
verlenen te zorgen voor de noodzakelijke convergentie van de technische en 
regelgevingskaders tussen de regio's en toezicht te houden op het regionaal investeringsplan.  

(ii) Hoe kunnen de "regionale initiatieven" door middel van de verordening praktisch 
toepasbaar worden gemaakt? De voorstellen van de Commissie kunnen worden versterkt 
door de totstandbrenging van single user interfaces ("één-loket-systemen"), om op regionaal 
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niveau te zorgen voor commerciële diensten in naam van verschillende 
transmissiesysteembeheerders. De domeinen waarop tsb's verplicht worden samen te werken 
moeten duidelijker worden geïdentificeerd. De tsb's moeten overwegen regionale entiteiten op 
te richten met vastgelegde verantwoordelijkheden.

III. Zekerheid van de voorziening: de rapporteur acht het noodzakelijk dat de bepalingen 
van de verordening worden beoordeeld in het licht van de zekerheid van de voorziening.

- Investeringsplanning:  volgens de ontwerpverordening zou ENTSOG het (vrijwillige) 
netwerkontwikkelingsplan over 10 jaar opstellen op EU-niveau. 
(i) Noodzaak het ontwikkelingsplan voor investeringen bindend te maken: De 
investeringsplanning moet worden gedreven door de standpunten en noden van de 
marktgebruikers, en dit zowel op nationaal niveau, wanneer de tsb's hun eigen onafhankelijke 
investeringen plannen, als op Europees niveau. De rapporteur is van mening dat deze plannen, 
om doeltreffend te worden, moeten worden goedgekeurd door de nationale regelgevende 
instanties (en dus niet enkel voor advies moeten worden opgestuurd naar het Agentschap) en 
dat er strikt toezicht op moet worden gehouden; de coördinatie tussen nationale, regionale en 
Europese plannen moet worden verduidelijkt. 
(ii) investeringsplannen moeten op een gelijkwaardige manier worden ontwikkeld door alle 
transmissiesysteembeheerders, ongeacht de marktstructuren die uiteindelijk worden 
aangenomen in de richtlijn (ontvlechting van de eigendom, ISO, en andere oplossingen). 
Het Agentschap en de nationale regelgevende instanties moeten toezicht houden op het 
investeringsplan om ervoor te zorgen dat de nodige investeringen tijdig worden uitgevoerd. In 
dit stadium is de rapporteur echter van oordeel dat zijn verslag parallel met de parlementaire 
werkzaamheden over de relevante bepalingen van de voorgestelde richtlijn betreffende de 
gasmarkt moet evolueren. Hij vindt het te vroeg om specifieke mechanismen betreffende de 
toepassing van de investeringen, de koppeling tussen nationale plannen en Europese plannen 
en de goedkeuringsmechanismen van investeringen door nationale regelgevende instanties te 
introduceren. Voorlopig stelt de rapporteur bijkomende maatregelen voor om ten minste het 
Agentschap te betrekken bij de voorbereiding van de Europese tienjarige investeringsplannen.

- Toegang tot opslag: het regelgevingskader voor opslagsysteembeheerders zou worden 
geharmoniseerd volgens de goede praktijken en richtsnoeren die reeds zijn vastgelegd door de 
ERGEG. De bestaande bepalingen van de huidige verordening met betrekking tot 
transmissiesysteembeheerders zouden worden uitgebreid tot opslagbeheerders en tot LNG-
terminals om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak van de derdentoegang.  

(i) De rapporteur is van mening dat de regels betreffende de toegang tot opslag de veiligheid 
van de voorziening op lange termijn niet in gevaar mogen brengen. Er moet een clausule met 
enkele vrijwaringsmaatregelen worden toegevoegd aan de bepalingen van artikel 5 bis, in 
verhouding tot richtlijn 2004/67/EG betreffende de zekerheid van de aardgasvoorziening.

(ii) De regels inzake congestiebeheer toegepast door transmissiesysteembeheerders, opslag-
en LNG-beheerders (op basis van afschakelbare capaciteit en dagelijkse toegang) moeten 
strikt worden gedefinieerd, en er moet minstens rekening worden gehouden met het bestaan 
van langetermijncontracten en flexibiliteitsmechanismen.      

IV. Transparantievoorschriften: met de voorgestelde verordening worden de 
transparantievoorschriften die reeds bestaan voor transmissiesysteembeheerders uitgebreid tot 
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commerciële gasvoorraden, prognoses inzake de vraag naar en de beschikbaarheid van 
capaciteit, en kosten voor de balancering van de capaciteit van het netwerk en de handel. Er 
zijn ook nieuwe bepalingen van toepassing op transmissiesysteembeheerders met betrekking 
tot vooraf en achteraf informatie over vraag en aanbod en tot maatregelen die worden 
getroffen om het systeem te balanceren.
Hoewel deze bepalingen een belangrijke mijlpaal vormen op weg naar een transparanter 
beheer, wat alle marktdeelnemers ten goede komt, en hoewel het toegangsrecht 
gerechtvaardigd is, schat de rapporteur in dat, indien wordt gezorgd voor de gepaste 
commerciële vertrouwelijkheid, de publicatie van dergelijke gegevens globaal genomen de 
markt versterkt. Er moet echter worden herhaald dat bepaalde gastransacties commercieel 
zeer gevoelig liggen. Waar dit nodig werd geacht, werden enkele vrijwaringsclausules 
ingevoerd. 

V. Institutionele aspecten: De verordening is niet duidelijk genoeg met betrekking tot de 
comitéprocedure op het vlak van de privileges van ENTSOG: 
(i) enerzijds, als ENTSOG de taak heeft codes uit te werken, kan de Commissie onder 
specifieke omstandigheden door middel van een comitéprocedure tussenbeide komen wanneer 
wordt geoordeeld dat de technische of marktcodes vastgesteld door ENTSOG niet kunnen 
instaan voor niet-discriminatie, effectieve concurrentie en de efficiënte werking van de dienst; 
(ii) anderzijds kan de Commissie, onder gelijk welke omstandigheden, op eigen initiatief 
krachtens artikel 9 op hetzelfde domein "richtsnoeren" aannemen om de details vast te leggen 
betreffende diensten voor derdentoegang, mechanismen voor capaciteitsallocatie, procedures 
voor congestiebeheer, enz.
Rekening houdend met de veelheid aan onderwerpen waar richtsnoeren over zouden worden 
vastgelegd, stelt de rapporteur voor dat een duidelijke en robuuste "ex ante"-procedure de 
comitéprocedure omkadert en voorbereidt, in samenwerking met het Agentschap en in 
overleg met de belanghebbenden. De Commissie moet een lijst met onderwerpen opstellen en 
prioriteiten vastleggen in samenwerking met het voorgestelde Agentschap (ACER), er moet 
een publieke raadpleging plaatsvinden over de ontwerprichtsnoeren en indien nodig moeten 
de ontwerprichtsnoeren worden onderworpen aan regelmatige beoordelingen door de 
Commissie en ACER.
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BIJLAGE: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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