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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie dient een voorstel voor een verordening in betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de aardgasvoorziening. Deze verordening strekt tot intrekking van de 
bestaande Richtlijn 2004/67/EG die als ontoereikend wordt beschouwd om 
aardgasaangelegenheden in de Europese Unie in goede banen te leiden, als gevolg van de 
groeiende invoerafhankelijkheid van de lidstaten, de oplopende voorzienings- en 
doorvoerrisico's in derde landen, alsmede de grotere gasstromen en de ontwikkeling van de 
interne gasmarkt binnen de Gemeenschap. 

De Commissie wil met deze verordening de rol van de gassector, de lidstaten en de 
instellingen van de Gemeenschap bij de aanpak van verstoringen van de gasvoorziening op de 
korte en lange termijn duidelijk vastleggen. De Commissie heeft gekozen voor een 
verordening in plaats van voor een richtlijn, omdat een verordening rechtstreeks en snel kan 
worden toegepast door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de 
aardgasondernemingen, en omdat een verordening duidelijkheid en samenhang van normen 
en verplichtingen in de hele Gemeenschap waarborgt.

De belangrijkste doelstelling van het voorstel voor een verordening betreffende maatregelen 
tot veiligstelling van de aardgasvoorziening is "de continuïteit van de aardgasvoorziening te 
waarborgen door stimulansen in te bouwen voor de aanleg van de interconnecties die vereist 
zijn om te voldoen aan de N-1-indicator, en in dat kader ook bidirectionele gasstromen 
mogelijk te maken". De Commissie definieert de N-1-indicator als "de technische capaciteit 
van de hele resterende beschikbare gasvoorzieningsinfrastructuur in het geval van het 
uitvallen van de grootste infrastructuur, welke minimaal gelijk dient te zijn aan de totale vraag 
naar gas in het berekende gebied gedurende een periode van zestig dagen met uitzonderlijk 
hoge gasvraag, gedurende de koudste periode die statistisch slechts eenmaal om de twintig 
jaar voorkomt".

In de voorgestelde verordening wordt de klemtoon gelegd op a) de mogelijkheid die 
aardgasondernemingen moeten hebben om hun klanten in de hele Gemeenschap zo lang 
mogelijk en zonder beperkingen op nationaal niveau te bevoorraden, b) de mogelijkheid voor 
de bevoegde instanties om in noodsituaties slechts in laatste instantie een beroep te doen op 
maatregelen die niet op de marktwerking gebaseerd zijn, wanneer alle marktgeoriënteerde 
maatregelen uitgeput zijn, en c) een sterkere rol van de Commissie om erover te waken dat de 
interne markt goed blijft functioneren.

In het advies wordt de inspanning van de Commissie om een verordening op te stellen ter 
veiligstelling van de aardgasvoorziening in de Europese Unie als positief aangemerkt, met 
name gezien het Russisch-Oekraïense conflict dat tot ernstige problemen leidde met 
betrekking tot de toereikendheid van het gassysteem in de lidstaten. De coördinatie op 
Gemeenschapsniveau van de maatregelen ter veiligstelling van de aardgasvoorziening gaat, 
volgens het advies, eveneens in de goede richting.

De rapporteur is van mening dat de bevoegde instantie een grotere verantwoordelijkheid dient 
te hebben bij de veiligstelling van de aardgasvoorziening, terwijl hij bezwaar aantekent tegen 
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de belangrijke rol die particuliere aardgasondernemingen in tijden van crisis zullen vervullen, 
met name wat betreft hun prijsbeleid.

Er is derhalve reden tot bezorgdheid over de vraag of de voorgestelde verordening voorziet in 
de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de particuliere aardgasondernemingen 
een op winstbejag gericht prijsbeleid zullen voeren in tijden van crisis.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire 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 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor de duurzaamheid van de EU-
gasmarkt is het van essentieel belang dat 
maatregelen tot veiligstelling van de 
aardgasvoorziening de mededinging en de 
goede functionering van de interne markt 
niet op onnodige wijze verstoren.

Amendement 2

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 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, 
inclusief maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een noodsituatie in de 
Unie te versterken en met name lidstaten te 
ondersteunen die over minder gunstige 
geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, zoals 
bepaald in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, inclusief 
maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
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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.

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.

Motivering

Op 1 december is het Verdrag van Lissabon in werking getreden, waardoor de EU nu met een 
nieuwe rechtsgrondslag werkt. Daarom is het noodzakelijk eraan te herinneren dat artikel 
194 van het Verdrag van Lissabon bepaalt: "het beleid van de Unie op het gebied van energie 
is, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop gericht de continuïteit van de 
energievoorziening in de Unie te waarborgen".

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De instellingen van de Europese 
Unie moeten met name prioriteit verlenen 
aan het project voor de Nabucco-
gaspijpleiding.

Amendement 4

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 

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, evenals 
uitzonderlijke maatregelen die moeten 
worden uitgevoerd als de markt niet meer 
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coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Gemeenschapsniveau, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening. 

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 Unieniveau, zowel preventieve acties 
als reacties op concrete verstoringen van de 
voorziening, in een geest van solidariteit 
tussen de lidstaten.

Motivering

Op 1 december is het Verdrag van Lissabon in werking getreden, waardoor de EU nu met een 
nieuwe rechtsgrondslag werkt. Daarom is het noodzakelijk eraan te herinneren dat artikel 
194 van het Verdrag van Lissabon bepaalt: "het beleid van de Unie op het gebied van energie 
is, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop gericht de continuïteit van de 
energievoorziening in de Unie te waarborgen".

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers en, 
als de betrokken lidstaat dat zo beslist, 
eventueel ook kleine en middelgrote 
ondernemingen, scholen en ziekenhuizen, 
op voorwaarde dat zij reeds zijn 
aangesloten op het gasdistributienet;

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers en, 
als de betrokken lidstaat dat zo beslist na 
een overeenkomstig artikel 8 door deze 
lidstaat uitgevoerde risico- en 
effectbeoordeling, waarbij rekening wordt 
gehouden met de technische haalbaarheid 
en een kosten-batenanalyse, eventueel ook 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
scholen en ziekenhuizen, op voorwaarde 
dat zij reeds zijn aangesloten op het 
gasdistributienet;

Motivering

De gasvoorziening voor "huishoudelijke afnemers" als beschermde klanten moet tijdens een 
gascrisis in stand worden gehouden. Wanneer een lidstaat besluit om verder te gaan dan 
huishoudelijke afnemers als beschermde klanten, moet dit besluit evenwel gebaseerd zijn op 
een degelijke effectbeoordeling waarbij ook de kosten en baten voor de markt worden 
beoordeeld omdat een dergelijke ruimere definitie kan leiden tot aanzienlijke kosten die door 
de eindverbruikers moeten worden gedragen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gasvoorzieningszekerheid is een taak 
van de aardgasondernemingen, de 
bevoegde instanties van de lidstaten, de 
industriële afnemers van gas en de 
Commissie, elk binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen.

1. De gasvoorzieningszekerheid is een taak 
van de aardgasondernemingen, de 
bevoegde instanties van de lidstaten, de 
industriële afnemers van gas en de 
Commissie, elk binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen, waarbij 
transparantie en efficiënte informatie-
uitwisseling van essentieel belang zijn.

Motivering

Aangezien de gasvoorziening een gepolitiseerde materie is, moet deze binnen de EU uniform 
worden aangepakt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 
maanden na de inwerkingtreding] stelt de 
bevoegde instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

1. Uiterlijk ...* stelt de bevoegde instantie, 
op grond van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling 
en na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.
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Motivering

Bij de voorbereiding van preventieve actieplannen en noodplannen op grond van een 
gezamenlijke EU-methodologie moet elke lidstaat een risico- en effectbeoordeling uitvoeren, 
waarbij de lidstaat indien nodig rekening kan houden met specifieke nationale 
omstandigheden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie aanbevelen op welk 
niveau de uitwisseling van informatie en de 
raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van het Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders ("ENTSO-
G") en het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators
("ACER"), kan de Commissie ook de 
instelling aanbevelen van een gezamenlijk 
plan op regionaal niveau.

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie aanbevelen op welk 
niveau de uitwisseling van informatie en de 
raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van het Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders ("ENTSO-
G"), het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
("ACER") en de Groep coördinatie gas, 
kan de Commissie ook de instelling 
aanbevelen van een gezamenlijk plan op
regionaal niveau.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten en 
alle gezamenlijke regionale plannen. De 
Commissie raadpleegt hierbij het ENTSO-
G en ACER, de Groep coördinatie gas en 
de andere betrokken partijen. Wanneer de 
Commissie van oordeel is dat een plan niet 
volstaat om de in de risicobeoordeling 
aangemerkte risico's te beperken of 
onsamenhangend is met de risicoscenario's 
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lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan.

of de plannen van andere lidstaten of 
andere regionale plannen, of dat het niet 
in overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de EU-wetgeving, verzoekt zij om een 
herziening van het plan.

Amendement 10

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, de economische 
doeltreffendheid, eerlijke mededinging, de 
effecten op de functionering van de interne 
energiemarkt en de milieueffecten.

Motivering

Het begrip kosteneffectiviteit geeft beter weer dat het preventieve actieplan ernaar moet 
streven het doel met de laagste kosten te verwezenlijken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 

1. Uiterlijk ...* waarborgt de bevoegde 
instantie dat, in het geval van het uitvallen 
van stromen in het grootste 
gastransmissie-entrypunt, de beschikbare
infrastructuur (N-1) over de capaciteit 
beschikt om het gasvolume te leveren dat 
vereist is om aan de gasvraag van de 
beschermde klanten in het berekende 
gebied te voldoen gedurende een dag van 
uitzonderlijk hoge gasvraag gedurende de 
koudste periode die zich statistisch slechts 
om de twintig jaar voordoet.
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voordoet.
* PB datum invoegen: 6 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met 
de capaciteit om aan de in artikel 7 
bedoelde voorzieningsnorm te voldoen.
Binnen bovengenoemde periode van twee
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. Indien nodig in het licht van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders uiterlijk ...*
voor een permanente fysieke capaciteit om 
gas in beide richtingen te kunnen 
vervoeren op de interconnecties waar de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
vergroot, met name in een noodsituatie.
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan de beoordeling worden herzien. 
Binnen bovengenoemde periode van drie
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder op grond 
van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.
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* PB datum invoegen: drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Het opleggen van een permanente fysieke capaciteit om op alle interconnecties gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren, mag niet worden geëist zonder eerst te beoordelen of dit 
technisch en/of economisch haalbaar is of in individuele omstandigheden passend is. Vooraf 
moet een risico- en effectbeoordeling worden uitgevoerd om onnodige kosten te vermijden die 
door de eindverbruikers moeten worden gedragen. 

De periode van twee jaar om te zorgen voor een permanente fysieke capaciteit is enkel 
realistisch als slechts kleine infrastructuuraanpassingen vereist zijn. Grotere aanpassingen 
zoals de installatie van een nieuwe compressie-eenheid vergen meer tijd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde instantie neemt de nodige 
maatregelen om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:

1. De bevoegde instantie verplicht de
leveranciers om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:

Motivering

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een zestig dagen durende periode van b) een dertig dagen durende periode van 
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uitzonderlijk hoge gasvraag gedurende de 
koudste periodes die statistisch slechts om 
de twintig jaar voorkomen.

uitzonderlijk hoge gasvraag gedurende de 
koudste periodes die statistisch slechts om 
de twintig jaar voorkomen.

Motivering

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instantie neemt de 
maatregelen om de gasvoorziening aan 
beschermde klanten gedurende een periode 
van zestig dagen te waarborgen ook in het 
geval van een noodsituatie als omschreven 
in artikel 9, lid 2. De bevoegde instantie 
spant zich in om de gasvoorziening aan 
beschermde klanten zo lang als nodig is in 
stand te houden.

2. De bevoegde instantie verplicht de 
leveranciers om de gasvoorziening aan 
beschermde klanten gedurende een periode 
van dertig dagen te waarborgen ook in het 
geval van een noodsituatie als omschreven 
in artikel 9, lid 2. De leveranciers spannen 
zich samen met de bevoegde instantie in 
om de gasvoorziening aan beschermde 
klanten zo lang mogelijk in stand te 
houden, gebaseerd op marktmaatregelen 
die gericht zijn op de continuïteit van de 
gasvoorziening.

Motivering

Een van de belangrijkste verplichtingen van de leveranciers moet zijn dat zij de 
voorzieningsnormen garanderen. Een periode van dertig dagen reduceert de kosten voor de 
klanten (zie artikel 7, lid 1).

De markt moet zo lang mogelijk functioneren en met op de markt gebaseerde mechanismen 
moeten de fysieke en contractuele instrumenten worden ontwikkeld om de gasvoorziening aan 
de beschermde klanten te waarborgen.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aan aardgasondernemingen 
opgelegde verplichtingen om te voldoen 
aan de voorzieningsnorm als bedoeld in de 
leden 1 en 2, zijn niet-discriminerend en 
leggen geen ongerechtvaardigde lasten op 
aan nieuwkomers op de markt en kleine
ondernemingen.

3. De aan aardgasondernemingen 
opgelegde verplichtingen om te voldoen 
aan de voorzieningsnorm als bedoeld in de 
leden 1 en 2, zijn niet-discriminerend en 
leggen geen ongerechtvaardigde lasten op 
aan deze ondernemingen.

Motivering

De doelstellingen van de verordening kunnen enkel worden verwezenlijkt als de rol en de 
verantwoordelijkheden van elke actor duidelijk omschreven zijn op grond van normen die op 
dezelfde wijze op alle marktdeelnemers van toepassing zijn, met inbegrip van nieuwkomers op 
de markt en kleine ondernemingen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding]
maakt elke bevoegde instantie een 
volledige evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

1. Uiterlijk ...* voert elke bevoegde 
instantie een risico- en effectbeoordeling 
uit die de basis vormt voor:

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen;

a) het opstellen van het risicoprofiel van 
de betrokken lidstaat, waarbij rekening 
wordt gehouden met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden;

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

b) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat;

c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-

c) het opstellen van het noodplan van de 
betrokken lidstaat.
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terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;
d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's. 

De risico- en effectbeoordeling is 
gebaseerd op de in de artikelen 6 en 7 
omschreven normen en omvat het 
doorlopen van verscheidene scenario's van
uitzonderlijk hoge vraag en/of verstoring 
van de voorziening, zoals het uitvallen van 
belangrijke transmissie-infrastructuur, 
opslagfaciliteiten of LNG-terminals en 
verstoring van de voorziening door 
producenten uit derde landen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de interactie 
en correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.
* PB datum invoegen:12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De risico- en effectbeoordeling 
houdt rekening met de technische 
haalbaarheid en een kosten-batenanalyse. 
Dit geldt met name voor elke eventuele 
uitbreiding op nationaal niveau van het 
toepassingsgebied van beschermde 
klanten naar andere dan huishoudelijke 
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afnemers.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Overeenkomstig een in artikel 4, 
lid 3, bedoelde aanbeveling van de 
Commissie of overeenkomstig een volgens 
artikel 4, lid 4, opgesteld gezamenlijk 
regionaal plan, kan op regionaal niveau 
aan de verplichtingen van onderhavig 
artikel worden voldaan.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk ...* omvat elk gezamenlijk
regionaal plan zoals bedoeld in artikel 4, 
lid 4, een volledige evaluatie van de 
risico's voor de gasvoorzieningszekerheid 
in zijn regio, rekening houdend met de 
vooraf opgestelde risico-evaluaties van de 
deelnemende lidstaten.
* PB datum invoegen: 9 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Uiterlijk ...* maakt de Commissie 
een volledige evaluatie van de risico's 
voor de gasvoorzieningszekerheid in de 
Europese Unie, rekening houdend met de 
vooraf opgestelde risico-evaluaties van de 
lidstaten en de eventuele gezamenlijke 
regionale plannen.
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 

(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
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beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis, worden hun effecten ingeschat en 
wordt de procedure vastgesteld om 
dergelijke maatregelen ten uitvoer te 
leggen;

aan de hand van een kosten-batenanalyse
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis en enkel als laatste redmiddel 
worden ingezet om de continuïteit van de 
gasvoorziening veilig te stellen, worden 
hun effecten ingeschat en wordt de 
procedure vastgesteld om dergelijke 
maatregelen ten uitvoer te leggen;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, eventueel getriggerd door 
het Mechanisme voor Vroegtijdige 
waarschuwing, die aangeeft dat er een 
gebeurtenis op til kan zijn welke de 
voorzieningsvoorwaarden kan 
verslechteren;

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
(vroegtijdige waarschuwing): concrete, 
ernstige en betrouwbare informatie 
suggereert dat de 
voorzieningsvoorwaarden op korte termijn 
kunnen verslechteren. De markt wordt 
geacht het probleem zonder tussenkomst 
van de bevoegde instantie op te lossen.

Motivering

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week 6. Binnen drie dagen verifieert de 



PE430.714v03-00 18/22 AD\805774NL.doc

NL

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

Commissie of de afkondiging van een 
noodsituatie voldoet aan de in lid 2 
punt (3) 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 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

Motivering

De termijn moet worden gereduceerd omdat de gevolgen van een energiecrisis vaak reeds na 
enkele dagen zichtbaar zijn en reeds een negatieve invloed op de economie kunnen hebben.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het noodplan wordt om de twee jaar 
geactualiseerd.

Amendement 26

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 

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Unie meer dan 10% van 
haar dagelijkse gasinvoer uit derde landen -
wat overeenkomt met het dagelijkse 
verbruik van bepaalde lidstaten -, als 
berekend door het ENTSO-G, verliest, kan 
de Commissie een noodsituatie voor de 
Unie afkondigen. De Commissie kondigt 
een noodsituatie voor de Unie af wanneer 
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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.

meer dan één bevoegde instantie een 
noodsituatie heeft afgekondigd en na 
verificatie overeenkomstig artikel 9, lid 6. 
Zij kan ook een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

Motivering

Er moet worden aan herinnerd dat een verlies van 10% van de dagelijkse gasinvoer reeds 
neerkomt op het dagelijkse gasverbruik van een kleinere lidstaat, en dat het daarom van 
belang is de limiet van 10% te hanteren.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de preventieve actieplannen en 
noodplannen en de tenuitvoerlegging van
de erin vastgestelde maatregelen;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde instanties en de Commissie 
waken over de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie.

3. De bevoegde instanties en de Commissie 
zetten een structuur op om te waken over 
de vertrouwelijkheid en de bescherming 
van commercieel gevoelige informatie.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Monitoring Monitoring

Tegen […] stelt de Commissie, na Tegen […] stelt de Commissie, na 
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evaluatie van de ter kennis gebracht
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op communautair
niveau te verbeteren, en brengt zij bij het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. Dit verslag omvat, waar 
nodig, aanbevelingen voor de verbetering 
van deze verordening.

evaluatie van de ter kennis gebrachte
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op EU-niveau te 
verbeteren, een risicobeoordeling uit te 
voeren en een preventief actieplan en een 
noodplan op EU-niveau in te stellen, en 
brengt zij bij het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van deze verordening. Dit verslag omvat, 
waar nodig, aanbevelingen voor de 
verbetering van deze verordening.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit verslag omvat eveneens een 
SWOT-analyse met betrekking tot de 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor 
het veiligstellen van de gasvoorziening. 
De Commissie dient in overweging te 
nemen of de bedoelde 
verantwoordelijkheid ten laste gelegd 
moet worden van de European Energy 
Regulators Group (ERGEG) in plaats van 
de nationale bevoegde instanties van de 
lidstaten.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Nabucco-gaspijpleiding



AD\805774NL.doc 21/22 PE430.714v03-00

NL

De instellingen van de Europese Unie 
verlenen prioriteit aan de projecten voor 
de Nabucco-gaspijpleiding, met name wat 
het politiek profiel en de financiering 
ervan betreft.

Motivering

In een verordening betreffende de veiligstelling van de aardgasvoorziening moet diversificatie 
van de gasvoorziening een belangrijke rol spelen. In deze context kan de Nabucco-
gaspijpleiding een alternatief vormen voor de huidige gasbronnen van de Europese Unie.
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