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BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren hebben de lidstaten van de EU herhaaldelijk te maken gehad met 
verstoringen van de aardgasvoorziening. Het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne in januari 
2009 toonde opnieuw aan dat de groeiende afhankelijkheid van de EU van externe 
energievoorziening, grotendeels vanuit ondemocratische en instabiele landen, schadelijk kan zijn 
voor de economische en politieke belangen van de lidstaten op de lange termijn. De 
kwetsbaarheid van de EU op energiegebied vereist de uitvoering van een alomvattend 
energiebeleid dat interne aspecten paart aan externe dimensies.

Energiezekerheid moet worden beschouwd als een essentieel bestanddeel van de algehele 
veiligheid van de Europese Unie. Het is dan ook een strategische doelstelling de gasvoorziening 
aan de Gemeenschap met name in crisissituaties veilig te stellen. Het van tevoren opstellen van 
nationale plannen waarin preventie- en urgentiemaatregelen zijn opgenomen, valt in dit verband 
toe te juichen, mits deze plannen op communautair niveau worden gecoördineerd. Op de 
middellange termijn moet een grote, interne, concurrerende markt die voorzien is van 
geavanceerde interconnecties en infrastructuren worden beschouwd als de meest effectieve 
bescherming tegen verstoring van de energievoorziening.   

Het EU-beleid inzake energiezekerheid moet de Unie echter in staat stellen niet alleen te 
reageren, maar ook te anticiperen op crisissituaties. Alle maatregelen ten behoeve van een goed 
functioneren van de interne energiemarkt dienen dan ook te worden aangevuld met proactieve 
diplomatieke activiteiten om de samenwerking tussen de voornaamste productie-, doorvoer- en 
consumptielanden in een geest van wederzijdsheid te versterken.

De rapporteur voor advies van de Commissie buitenlandse zaken is ingenomen met het voorstel 
voor een verordening houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG. Wel is de rapporteur van 
mening dat er verbeteringen nodig zijn om de gewenste alomvattende aanpak van 
energiezekerheid voor de EU mogelijk te maken. Hij stelt amendementen van de volgende 
strekking voor:

- Het voorstel dient te worden beschouwd in het licht van het nieuwe juridisch kader dat 
geboden wordt door het Verdrag van Lissabon, waarin in artikel 176 A wordt bepaald: "is het 
beleid van de Unie op het gebied van energie, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, 
erop gericht (...) de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen". De 
rapporteur acht deze solidariteit van vitaal belang voor het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk EU-energiebeleid en is van mening dat zij zowel intern als extern op 
politiek niveau gestalte moet krijgen in dialoog met derde landen, niet alleen wanneer zich een 
crisis voordoet in de energievoorziening, maar ook wanneer dat niet het geval is.

- Ook de verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van de gasvoorziening moet op 
communautair niveau worden gewaarborgd. De Commissie moet daarom preventieve 
communautaire actieplannen opstellen op basis van nationale plannen. Bovendien heeft de 
Commissie de bijzondere verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de internemarktregels in 
de energiesector correct worden toegepast door bedrijven uit derde landen.

- De Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter dient betrokken te worden bij elk stadium van de 
tenuitvoerlegging van de verordening. In het bijzonder moet hij/zij in crisissituaties tegenover 
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derde landen de functie vervullen van bemiddelaar en onderhandelaar namens de lidstaten.

- Om te voorkomen dat zich onverwachte verstoringen in de energievoorziening voordoen, 
moet de Europese Unie, samen met haar toeleverings- en doorvoerlanden, een mechanisme 
voor vroegtijdige waarschuwing opzetten dat geschraagd wordt door heldere politieke 
garanties. Elke toekomstige handels-, associatie-, en partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU enerzijds en toeleverings- of doorvoerlanden 
anderzijds moet een "energiezekerheidsclausule" bevatten met daarin een gedragscode en een 
beschrijving van de maatregelen die in noodsituaties moeten worden genomen.

- De Commissie dient te overwegen de Europese Energiegemeenschap, die gebaseerd is op de 
bepalingen van het Energiehandvest, uit te breiden naar derde landen en nieuwe regionale 
energiemarkten te creëren, en tevens actief vorm te geven aan haar steun voor de ontwikkeling 
van een geïntegreerde Euromediterrane energiemarkt.

- Een strategie voor het veiligstellen van de energievoorziening op de middellange en lange 
termijn zal in elk geval een grotere diversificatie van leveranciers, bevoorradingsbronnen en 
aanvoerroutes vergen. In deze strategie moet een rol zijn weggelegd voor de betrokken derde 
landen, met name die derde landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen. De 
investeringen van de Gemeenschap moeten in de allereerste plaats gericht zijn op kritische 
infrastructuren die zouden kunnen bijdragen aan het waarborgen van de energiezekerheid.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het gasverbruik in Europa is de 
afgelopen tien jaar snel toegenomen. 
Aangezien de interne productie afneemt, is 
de gasinvoer nog sneller gestegen en is de 
afhankelijkheid van invoer dus groter 
geworden, wat het aspect van de 
voorzieningszekerheid steeds belangrijker 
heeft gemaakt.

(2) Het gasverbruik in Europa is de 
afgelopen tien jaar snel toegenomen. 
Aangezien de interne productie afneemt, is 
de gasinvoer nog sneller gestegen en is de 
afhankelijkheid van invoer dus groter 
geworden, wat het aspect van de 
voorzieningszekerheid steeds belangrijker 
heeft gemaakt. Sommige lidstaten blijken 
zich wegens de dominerende positie van 
aardgas in de energiemix op een 
“energie-eiland” te bevinden als het gaat 
om een hoge mate van afhankelijkheid 
van uit derde landen geïmporteerd gas en 
het ontbreken van 
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infrastructuuraansluitingen met de rest 
van de EU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Onder erkenning van de centrale 
rol die de internationale samenwerking 
toekomt bij het garanderen van 
continuïteit in de gasvoorziening voor de 
burgers van de lidstaten van de EU moet 
bij alle relevante vormen van EU-beleid 
en actieplannen het beginsel van 
wederzijds respect ten opzichte van de 
betrokken derde landen voorop staan; de 
oplossing van problemen die zich 
eventueel voordoen moet gezocht worden 
in een politieke dialoog en in 
onderhandelingen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er zijn verschillende bronnen van 
communautaire financiering beschikbaar 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 
financiering van de vereiste investeringen 
in binnenlandse productie en infrastructuur, 
met name leningen en garanties van de 
Europese Investeringsbank of financiering 
uit de middelen van de regionale, structuur-
en cohesiefondsen. Om de 
energievoorzieningszekerheid te 
versterken, kunnen de Europese 
Investeringsbank, alsook externe 
instrumenten van de Gemeenschap zoals 
ENPI, IPA en DCI, tevens acties in derde 
landen financieren.

(11) Er zijn verschillende bronnen van 
communautaire financiering beschikbaar 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 
financiering van de vereiste investeringen 
in binnenlandse productie en infrastructuur, 
met name leningen en garanties van de 
Europese Investeringsbank (“EIB”) en de 
Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (“EBRD”) of financiering 
uit de middelen van de regionale, structuur-
en cohesiefondsen. Om de 
energievoorzieningszekerheid te 
versterken, kunnen de EIB, de EBRD, 
alsook externe instrumenten van de 
Gemeenschap zoals ENPI, IPA en DCI, 
tevens acties in derde landen (vooral in de 
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landen die onder het Europees 
nabuurschapsbeleid vallen) financieren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12a) (12 bis) Investeringen van de EU in 
infrastructuur en hernieuwbare productie 
moeten worden ondersteund door 
maatregelen van de zijde van de lidstaten 
en de Commissie om binnen de naburige 
landen van de EU en in samenwerking 
met derde landen de verspreiding van de 
beginselen en normen van de interne 
markt, zoals omschreven in het Verdrag 
inzake het Energiehandvest, te 
bevorderen. De Commissie dient te 
overwegen het Energieverdrag tussen de 
EU en Zuid-Oost-Europa , waar dit zin 
heeft, uit te breiden tot andere derde 
landen en nieuwe regionale 
energiemarkten te creëren naar het 
voorbeeld van de Zuid-Oost-Europese 
Energiegemeenschap, zoals een Euro-
mediterrane energiegemeenschap, 
teneinde de voorzieningszekerheid te 
waarborgen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische, geopolitieke of 
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omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, 
inclusief maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten. 
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

geologische omstandigheden beschikken, 
moeten de lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen, zoals 
omschreven in het Verdrag van Lissabon,
uitwerken, inclusief maatregelen als 
commerciële overeenkomsten tussen 
ondernemingen in de aardgassector, 
compensatiemechanismen, de bouw van 
technische verbindingspunten, 
aanzwengeling van de gasinvoer of snellere 
vrijgave van aardgas uit opslagfaciliteiten. 
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie een 
“energievoorzieningszekerheidclausule” 
opnemen in handels-, associatie- alsmede 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten met 
productie- en doorvoerlanden. In deze 
“energievoorzieningszekerheidclausule” 
moeten maatregelen worden 
voorgeschreven die crises in de 
continuïteit van de voorziening kunnen 
voorkomen of die kunnen bijdragen aan 
het oplossen daarvan. De Commissie moet 
de acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap als geheel en naar elke met 
een crisissituatie geconfronteerde lidstaat 
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te waarborgen. De Commissie moet 
gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, om door 
middel van de Vice-Voorzitter van de 
Commissie/Hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, in nauwe samenwerking 
met de houders van de relevante 
portefeuilles binnen het college van 
Commissieleden, een rol als bemiddelaar 
en facilitator te spelen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld die gericht zijn op het 
veiligstellen van de 
gasvoorzieningszekerheid om een goede en 
continue functionering van de interne 
gasmarkt te waarborgen met behulp van 
een duidelijke omschrijving en toewijzing 
van verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Gemeenschapsniveau, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening.

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld die gericht zijn op het 
veiligstellen van de 
gasvoorzieningszekerheid door het correcte 
en continue functioneren van de interne 
gasmarkt te waarborgen en op het 
vaststellen van uitzonderlijke maatregelen 
die uitgevoerd moeten worden als de 
markt niet meer in de noodzakelijke
gasleveranties kan voorzien, een en ander
met behulp van een duidelijke 
omschrijving en toewijzing van 
verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Gemeenschapsniveau, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening of 
ernstige bedreigingen van de 
gasvoorziening, met het oog op het 
beginsel  van solidariteit tussen de 
lidstaten.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor het 
veiligstellen van de gasvoorziening. Deze 
maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, de instelling 
van preventieve actieplannen, de instelling 
van een noodplan en de permanente 
monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor het 
veiligstellen van de gasvoorziening. Deze 
maatregelen zijn onder meer de
tweejaarlijkse risico-evaluatie, waaronder 
de evaluatie van geopolitieke risico’s, de 
instelling van preventieve actieplannen, de 
instelling van een noodplan en de 
permanente monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie voert de maatregelen 
waarin deze verordening voorziet, uit. Tot 
deze maatregelen behoren onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, het houden 
van een permanent toezicht op de 
gasvoorzieningszekerheid alsmede het 
opstellen van preventieve actieplannen en 
actieplannen voor noodsituaties op 
communautair niveau.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen om de voorzieningszekerheid 

op lange termijn veilig te stellen
1. Krachtens deze verordening en gelet op 
artikel 194 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
verscherpen de Commissie en de lidstaten 
hun toezicht op de zekerheid van de 
gasaanvoer uit derde landen en stellen bij 
een onderbreking van de voorziening 
specifieke noodmaatregelen voor. De 
Commissie coördineert de systemen voor 
geschillenbeslechting met derde landen en 
intensiveert de energiedialoog, onder 
meer in de context van het 
Energiehandvest en de 
Energiegemeenschap.
2. De Commissie legt de basis voor een 
vroegtijdig waarschuwingssysteem in de 
gassector, dat wordt vastgesteld door 
middel van bilaterale overeenkomsten 
tussen de EU en derde landen. Dit 
mechanisme voorziet in een vroegtijdige 
evaluatie van de potentiële risico’s in 
verband met het aanbod van en de vraag 
naar aardgas, alsmede in de voorkoming 
van, en de reactie op een noodsituatie of 
op de eventuele dreiging van een 
dergelijke situatie.
3. Uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie een verslag in met 
voorstellen voor regelgevingsmaatregelen 
die kunnen worden getroffen om de 
geografische gasvoorziening en de 
gasaanvoerroutes naar de EU op 
communautair niveau te diversifiëren. 
Het verslag omvat een evaluatie van de rol 
van LNG-installaties die aan de 
diversifiëring van de energievoorziening 
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zouden kunnen bijdragen.  Er moet ook 
een overzicht van de opslagcapaciteiten 
van de diverse lidstaten worden gegeven.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Instelling van preventieve actieplannen en 
noodplannen

Instelling van preventieve actieplannen en 
noodplannen op nationaal, communautair 
en regionaal niveau

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds
samenhangend zijn op het passende 
regionale en communautaire niveau. Deze 
raadplegingen hebben minimaal betrekking 
op interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren, 
alsmede op trans-regionale, 
grensoverschrijdende 
gasvoorzieningssystemen en hun 
aangewezen opslagfaciliteiten, platforms 
en uitrusting.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uiterljk  …* stelt de Commissie een 
Communautair Preventief Actieplan en 
een Communautair Noodplan vast, die de 
op communautair niveau te nemen 
maatregelen omvatten.
___________
*30 september 2011 of 18 maanden na 
inwerkingtreding

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne energiemarkt 
en de milieueffecten.

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de 
kosteneffectiviteit, economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne energiemarkt, 
de milieueffecten en alle terzake doende 
internationale ontwikkelingen, vooral in 
vooraanstaande leveranciers- en 
doorvoerlanden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten naar behoren 
rekening met de kosten die moeten worden 
gemaakt om te voldoen aan de N-1-norm 
en de kosten om het in de praktijk mogelijk 
te maken gas in beide richtingen te 
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kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

vervoeren, en wel op een transparante en 
gedetailleerde wijze, waarbij de ontstane 
kosten op een duidelijke en 
identificeerbare manier worden 
weergegeven.. Wanneer kosten in meer dan 
één lidstaat worden gemaakt, beslissen de 
nationale regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten en ACER gezamenlijk 
over de kostentoewijzing. Hierbij is 
artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
…/… van toepassing.

Motivering
De kosten die ontstaan om te voldoen aan normen ten aanzien van voorzieningszekerheid en 
infrastructuur moeten  in de nationale en grensoverschrijdende tarieven worden opgenomen op 
een wijze die zo duidelijk en doorzichtig als mogelijk is. De kosten moeten billijk verdeeld 
worden over de systemen die deze maatregelen in praktijk brengen en die welke er profijt van 
hebben.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden;

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale, regionale  en internationale 
omstandigheden;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie.

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie, met inbegrip 
van de evaluatie van geopolitieke risico's, 
benodigde informatie.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar.

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar. De communautaire evaluatie 
wordt herzien in het geval van een 
aanzienlijk en onvoorzien risico.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Beschrijving van de mechanismen 
die gebruikt worden ter activering van de 
bemiddeling met de betrokken derde 
landen;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een uitzonderlijk hoge vraag 
voordoet of wanneer er een verstoring is 
van de voorziening door het uitvallen van 
de grootste infrastructuur of bron en het 
risico niet denkbeeldig is dat niet langer 
aan de norm voor de voorziening van 
beschermde klanten kan worden voldaan 
met louter gebruikmaking van 
marktgebaseerde instrumenten.

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een uitzonderlijk hoge vraag 
voordoet of wanneer er een verstoring is 
van de voorziening door het uitvallen van 
de grootste infrastructuur of bron of het 
risico niet denkbeeldig is dat niet langer 
aan de norm voor de voorziening van 
beschermde klanten kan worden voldaan 
met louter gebruikmaking van 
marktgebaseerde instrumenten.

Amendement 21
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de Commissie er door de 
bevoegde instantie van in kennis wordt 
gesteld dat in een lidstaat om geopolitieke 
redenen een vroegtijdige waarschuwing is 
uitgegaan, of  wanneer, eventueel via het 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing, een dreigende 
onderbreking van de gasvoorziening is 
gesignaleerd, dan onderneemt de 
Gemeenschap, vertegenwoordigd door de  
Vice-Voorzitter van de Commissie/Hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
passende diplomatieke stappen.  Door de 
Vice-Voorzitter/Hoge vertegenwoordiger 
genomen maatregelen mogen geen 
invloed hebben op de werking van de 
interne markt.

Motivering

Passende diplomatieke stappen tegenover derde landen die gas leveren of tegenover 
gasdoorvoerlanden moeten bij een dreigende onderbreking van de gasvoorziening om 
geopolitieke redenen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gezet. Deze maatregelen mogen 
geen invloed hebben op de werking van de interne markt.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 

6. Binnen drie dagen verifieert de 
Commissie of de afkondiging van een 
noodsituatie voldoet aan de in lid 2 
vermelde criteria en of daardoor geen 
onevenredige belasting ontstaat voor de 
aardgasondernemingen en voor de 
functionering van de interne markt. De 
Commissie kan de bevoegde instantie met 
name verzoeken om maatregelen die een 
onevenredige last opleggen aan 
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afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Gemeenschap meer dan 
10% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen, als berekend door het 
ENTSO-G, verliest, kan de Commissie een 
communautaire noodsituatie afkondigen. 
De Commissie kondigt een communautaire 
noodsituatie af wanneer meer dan één 
bevoegde instantie een noodsituatie heeft 
afgekondigd en na verificatie 
overeenkomstig artikel 9, lid 6. Zij kan ook 
een communautaire noodsituatie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Gemeenschap een 
aanzienlijke hoeveelheid  van haar 
dagelijkse gasinvoer uit derde landen, als 
berekend door het ENTSO-G, verliest, 
kondigt de Commissie een communautaire 
noodsituatie af. Zij kondigt ook een 
communautaire noodsituatie af voor 
specifieke geografische regio's die meer 
dan één lidstaat omvatten.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen 
door middel van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vice-voorzitter van de 
Commissie. De Commissie kan een 
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bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie.

crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden.

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak, 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
leden van het personeel van de Hoge 
Vertegenwoordiger/Vice-voorzitter van de 
Commissie. Deze monitoringseenheid kan 
worden geactiveerd wanneer dat 
noodzakelijk is en monitort de gasstromen 
binnen en buiten de Gemeenschap en 
rapporteert daarover, in samenwerking met 
de leveranciers- en doorvoerlanden.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening; 
voordat zij nieuwe intergouvernementele 
overeenkomsten sluiten, informeren de 
lidstaten de Commissie daarvan zodat die 
de overeenstemming met de wetgeving 
betreffende de interne markt kan 
beoordelen;

a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening;
voordat zij nieuwe intergouvernementele 
overeenkomsten sluiten, informeren de 
lidstaten de Commissie daarvan en 
raadplegen zij haar,  zodat die de 
overeenstemming met de wetgeving 
betreffende de interne markt, de eventuele 
effecten voor de nationale en 
communautaire 
energievoorzieningszekerheid, daarbij 
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inbegrepen de bescherming van kritieke 
energie-infrastructuur, en geopolitieke 
risico’s,  kan beoordelen;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt een systeem in 
voor de permanente monitoring van en 
rapportage over de zekerheid van de 
gasvoorziening, waartoe onder meer de 
volgende maatregelen behoren:

(a) het opstellen van jaarlijkse verslagen 
over de naleving van de voorschriften 
betreffende de interne markt in de 
energiesector, met name wat betreft 
transparantie en naleving van de EU-
mededingingswetgeving door bedrijven 
van derde landen, en dan vooral de 
belangrijkste leveranciers, met inbegrip 
van al hun dochterondernemingen; 

(b) de beoordeling van het effect van 
verticaal geïntegreerde energiebedrijven 
uit derde landen op de interne markt en 
van de toepassing van het 
wederkerigheidsbeginsel;

(c) de toepassing van gepaste maatregelen 
ter voorkoming van ongecontroleerde 
investeringen door buitenlandse 
overheidsbedrijven in de energiesector 
van de EU, in het bijzonder in gas- en 
elektriciteitsnetten. 
     

d) de monitoring van contracten voor 
aardgas die zijn gesloten tussen lidstaten 
en derde landen op het punt van hun 
conformiteit met de regels van de interne 
markt van de EU. De Commissie ziet erop 
toe dat clausules die als 
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bestemmingsclausules bedoeld zijn, 
worden afgeschaft indien ze op grond van 
de EU-wetgeving verboden zijn.
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