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BEKNOPTE MOTIVERING

Van alle fossiele brandstoffen produceert aardgas de geringste CO2-uitstoot, en speelt het als 
zodanig een belangrijke rol bij de overgang van Europa naar een koolstofarme 
energiehuishouding. Tegenwoordig voorziet aardgas voor een kwart in het primaire 
energieverbruik van Europa, en bijna 60% van het gas wordt ingevoerd1. Hoewel de door de 
EU voor 2020 gehanteerde doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen, energie-
efficiëntie en vermindering van broeikasgasemissies de toename van de vraag naar gas 
zouden helpen stabiliseren, ziet het ernaar uit dat de teruglopende interne productie nog steeds 
zou resulteren in een situatie waarbij de importafhankelijkheid van de EU voor aardgas zou 
stagneren of zelfs nog verder zou toenemen. De meervoudige Russisch-Oekraïense gascrisis 
van januari 2009, waarbij de Europese import twee weken lang voor 30% was afgesneden, 
maakte duidelijk dat de vigerende richtlijn inzake de veiligstelling van de 
aardgasvoorziening2 onder de huidige omstandigheden van toenemende 
importafhankelijkheid en een steeds groter aanbod- en doorvoerrisico niet meer toereikend is 
en moet worden herzien. Daarnaast moet worden onderstreept dat de verstoring van de 
gasvoorziening in januari 2009 voor sommige lidstaten tot gevolg had dat hun gasimport uit 
Rusland voor 100% stilviel en dat er één lidstaat is waar de situatie na de onderbreking van de 
gasleveranties nog steeds niet is hersteld.

Een en ander maakt op een niet mis te verstane manier duidelijk dat de totstandbrenging van 
een volledig geliberaliseerde interne energiemarkt nog niet is voltooid en dat er dringend 
behoefte is aan maatregelen om de continuïteit van de aardgasvoorziening binnen de EU beter 
te waarborgen.

Met betrekking tot de milieuproblematiek is de rapporteur voor advies van mening dat er een 
evenwicht moet worden gevonden tussen de continuïteit van de voorziening en de 
bescherming van het milieu, zodat Europa op een duurzame manier van energie kan worden 
voorzien:

 Er moet rekening worden gehouden met het milieueffect van de aan de vraag- en 
aanbodzijde te nemen maatregelen. Zelfs in noodsituaties moet de voorkeur worden 
gegeven aan maatregelen met het geringste milieueffect.

 Er zij op gewezen dat er bij overschakeling van gas op andere brandstoffen meer 
broeikasgassen vrijkomen wanneer gas wordt vervangen door bv. steenkool of 
stookolie.

 Energiebesparingen en energie-efficiëntie vervullen een centrale rol bij 
crisisbestrijding en –preventie, en daarom moet er voor dergelijke maatregelen meer 
plaats worden ingeruimd. In dit verband dient bijzondere aandacht te worden besteed 
aan de lopende onderhandelingen over het zogenaamde energie-efficiëntiepakket, 
d.w.z. het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de energieprestaties van gebouwen3 en het voorstel voor een richtlijn van 

                                               
1 Gemiddelde voor de EU-27, cijfers over 2007.
2 Richtlijn 2004/67/EG van de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening; PB 

L 127 van 29.4.2004, blz. 92.
3 2008/0223(COD).
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het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking 
tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters1.

 De rol van inheemse duurzame energiebronnen moet duidelijker op de voorgrond 
treden. De integratie van uit hernieuwbare energiebronnen gewonnen gas in de 
gasnetwerkinfrastructuur moet worden vergemakkelijkt.

 Aan de installatie van nieuwe energie-infrastructuur moet een adequate 
milieueffectbeoordeling voorafgaan, voor zover er specifieke wetgeving bestaat die 
daarin voorziet – met name Richtlijn 2001/42/EG en Richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad – en daarbij moeten het milieubelang en in het bijzonder de uit hoofde van 
Natura 2000 ingestelde natuurbeschermingsgebieden worden gerespecteerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 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 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het uitvallen van de grootste 
afzonderlijke gasinfrastructuur of 
-voorzieningsbron, het zogenaamde N-1-
scenario, is een realistisch scenario 
geworden. Het idee van het falen van een 
dergelijke infrastructuur of 
voorzieningsbron, als benchmark van wat 
de lidstaten moeten kunnen compenseren, 
levert een goed startpunt voor het 
waarborgen van de gasvoorziening.

(8) Het uitvallen van de grootste 
afzonderlijke gasinfrastructuur, het 
zogenaamde N-1-scenario, is een 
realistisch scenario geworden. Het idee van 
het falen van een dergelijke infrastructuur 
als benchmark van wat de lidstaten moeten 
kunnen compenseren, levert een goed 
startpunt voor het waarborgen van de 
gasvoorziening.

Motivering
De gascrisis van begin 2009 heeft duidelijk gemaakt dat de ondernemingen in staat zijn om 
bij het uitvallen van een voorzieningsbron de voorziening desalniettemin te waarborgen.

                                               
1 2008/0221(COD).
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de 
Gemeenschap essentieel.
Gemeenschappelijke minimumcriteria met 
het oog op de continuïteit van de 
gasvoorziening moeten een gelijk 
speelveld voor die continuïteit waarborgen 
en moeten een krachtige aansporing 
leveren om de vereiste infrastructuur aan te 
leggen en de voorbereiding op 
crisissituaties te verbeteren. Maatregelen 
aan de vraagzijde, zoals 
brandstofswitching, kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het veiligstellen 
van de energievoorziening wanneer zij 
voldoende snel kunnen worden toegepast 
en in het geval van een verstoring van de 
voorziening de vraag afdoende kunnen 
drukken.

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de 
Gemeenschap essentieel.
Gemeenschappelijke minimumcriteria met 
het oog op de continuïteit van de 
gasvoorziening moeten een gelijk 
speelveld voor die continuïteit waarborgen 
en moeten een krachtige aansporing 
leveren om de vereiste infrastructuur aan te 
leggen en de voorbereiding op 
crisissituaties te verbeteren. Maatregelen 
aan de vraagzijde, zoals 
brandstofswitching, kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het veiligstellen 
van de energievoorziening wanneer zij 
voldoende snel kunnen worden toegepast 
en in het geval van een verstoring van de 
voorziening de vraag afdoende kunnen 
drukken. Er zij echter op gewezen dat 
overschakeling op fossiele brandstoffen 
zou leiden tot hogere broeikasgasemissies.
Aansturen op doelmatig energiegebruik 
als maatregel aan de vraagzijde moet 
krachtiger worden gestimuleerd. Er moet 
de nodige aandacht worden besteed aan 
het milieueffect van de aan de vraag- en 
aanbodzijde voorgestelde maatregelen en 
de voorkeur dient uit te gaan naar 
maatregelen met het geringste 
milieueffect. Bij alle 
infrastructuurinvesteringen moeten het 
milieubelang en de desbetreffende 
communautaire regelgeving met gepaste 
zorgvuldigheid in acht worden genomen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Investeringen in nieuwe 
gasinfrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd. Daardoor moet de 
voorzieningszekerheid worden verbeterd
en moet worden gewaarborgd dat de 
interne gasmarkt naar behoren kan 
functioneren. Wanneer een investering in 
infrastructuur een grensoverschrijdend 
karakter heeft, moeten het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators -
"ACER"), opgericht krachtens 
Verordening (EG) nr. .../… van het 
Europees Parlement en de Raad, en het 
Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
(European Network of Transmission 
System Operators for Gas - "ENTSO-G") 
nauw bij de zaak worden betrokken opdat 
beter met de grensoverschrijdende effecten 
rekening wordt gehouden.

(10) Investeringen in nieuwe 
gasinfrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd en mogen pas worden verricht 
nadat er een adequate 
milieueffectbeoordeling is opgemaakt.
Dergelijke nieuwe 
infrastructuurvoorzieningen moeten erop 
gericht zijn de voorzieningszekerheid te 
verbeteren en te waarborgen dat de interne 
gasmarkt naar behoren kan functioneren.
De investeringen dienen in beginsel door 
de ondernemingen te worden gedaan en te 
stoelen op economische prikkels. De 
integratie van uit hernieuwbare 
energiebronnen gewonnen gas in de 
gasnetwerkinfrastructuur moet worden 
vergemakkelijkt. Wanneer een investering 
in infrastructuur een grensoverschrijdend 
karakter heeft, moeten het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators -
"ACER"), opgericht krachtens 
Verordening (EG) nr. .../… van het 
Europees Parlement en de Raad, en het 
Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
(European Network of Transmission 
System Operators for Gas - "ENTSO-G") 
nauw bij de zaak worden betrokken opdat 
beter met de grensoverschrijdende effecten 
rekening wordt gehouden.



AD\802946NL.doc 7/23 PE430.260v02-00

NL

Amendement 4

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, infrastructuur
en energie-efficiëntiemaatregelen, 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. Communautaire 
financiering is met name belangrijk voor 
het verbeteren van de interconnectiviteit 
van regio's en lidstaten die als 'energie-
eilanden' worden beschouwd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een nauwkeurige omschrijving van de 
rol en de verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen en bevoegde 
instanties is derhalve cruciaal om een 
goede functionering van de interne markt 
te waarborgen, met name bij verstoringen 
van de voorziening en in crisissituaties.

(15) Een nauwkeurige omschrijving van de 
rol en de verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen, bevoegde 
instanties en de Commissie is derhalve 
cruciaal om een goede functionering van 
de interne markt te waarborgen, met name 
bij verstoringen van de voorziening en in 
crisissituaties.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het hoogste niveau van 
voorbereiding op verstoring van de 
voorziening te waarborgen, moeten alle 
aardgasondernemingen samen met de 
bevoegde instanties noodplannen opstellen.
Dergelijke plannen moeten onderling 
samenhangend zijn. Hun inhoud moet 
gebaseerd zijn op de in bestaande plannen 
omschreven beste praktijken en moet een 
duidelijke omschrijving omvatten van de 
rol en verantwoordelijkheid van de 
betrokken aardgasondernemingen en 
bevoegde instanties. Wanneer mogelijk en 
noodzakelijk moeten ook gezamenlijke 
noodplannen op regionaal niveau worden 
opgesteld.

(22) Om het hoogste niveau van 
voorbereiding op verstoring van de 
voorziening te waarborgen, moeten alle 
aardgasondernemingen samen met de 
bevoegde instanties noodplannen opstellen.
Dergelijke plannen moeten op nationaal, 
regionaal en communautair niveau 
onderling samenhangend zijn. Hun inhoud 
moet gebaseerd zijn op de in bestaande 
plannen omschreven beste praktijken en 
moet een duidelijke omschrijving omvatten 
van de rol en verantwoordelijkheid van de 
betrokken aardgasondernemingen en 
bevoegde instanties. Wanneer mogelijk en 
noodzakelijk moeten ook gezamenlijke 
noodplannen op regionaal niveau worden 
opgesteld.

Amendement 7

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 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 

(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, bijvoorbeeld 
de lidstaten die als "energie-eilanden" 
worden beschouwd, moeten de lidstaten 
specifieke solidariteitsmechanismen 
uitwerken, zoals aangeduid in artikel 194 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, inclusief 
maatregelen als commerciële 
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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.

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. Commerciële overeenkomsten 
tussen ondernemingen, stoelend op de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
preventie- en noodplannen, moeten 
bevorderd worden.

Motivering
Bindende instructies betreffende mogelijke solidariteitsmechanismen, respectievelijk 
compensatiemechanismen zijn ongepast.

Amendement 8

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 door 
buitengewone maatregelen in te voeren 
die moeten worden toegepast wanneer 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 dan wel 
op ernstige en concrete risico’s voor 
dergelijke verstoringen, in een geest van 
solidariteit tussen de lidstaten.
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Motivering

Feitelijke onderbrekingen in de voorziening mogen niet de enige reden zijn om in te grijpen;
ook bij ernstige en concrete risico’s voor dergelijke onderbrekingen moeten er maatregelen 
worden getroffen. In de verordening moet ook worden onderstreept dat een en ander in een 
geest van solidariteit moet geschieden, conform de conclusies van de Europese Raad van 
maart 2009.

Amendement 9

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, 
eventueel ook andere klanten zoals kleine 
en middelgrote ondernemingen, scholen,
ziekenhuizen en andere instellingen die 
medische, sociale en
onderwijsgerelateerde publieke diensten 
aanbieden, op voorwaarde dat zij reeds 
zijn aangesloten op het gasdistributienet; 

Motivering

De lidstaten moeten het recht hebben de lijst van beschermde klanten op het niveau van de 
nationale wetgeving te definiëren op basis van hun behoeften en de definitie van beschermde 
consumenten uit te breiden als zij dit nodig achten.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie geeft uitvoering aan 
de onder haar bevoegdheid vallende 
maatregelen waarin deze verordening 
voorziet. Deze maatregelen omvatten met 
name de jaarlijkse risico-evaluatie als 
bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, en de 
permanente monitoring van de 
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gasvoorzieningszekerheid op 
Gemeenschapsniveau.

Motivering

Gezien het grensoverschrijdende karakter van gascrises, moeten de preventie en 
voorbereiding ook op Commissie-/Gemeenschapsniveau worden georganiseerd.

Amendement 11

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 [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, industriële 
afnemers en andere belanghebbenden
vertegenwoordigen, en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, en overeenkomstig lid 2:

Motivering

Gezien het grensoverschrijdende karakter van gascrises, moeten de preventie en 
voorbereiding op Gemeenschapsniveau beter worden gecoördineerd. De verplichting om de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en de Commissie te raadplegen moet nadrukkelijk 
worden onderstreept.

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 

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 
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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.

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, alsook 
op contractuele beperkingen betreffende 
grensoverschrijdende leveringen. Hierbij 
dient het vertrouwelijke karakter van 
commercieel gevoelige informatie te 
worden gewaarborgd.

Motivering

Gezien het grensoverschrijdende karakter van gascrises, moeten de preventie en 
voorbereiding ook op Gemeenschapsniveau worden georganiseerd. De Europese Commissie 
dient op dit gebied als de bevoegde instantie te fungeren.

Amendement 13

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") en het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
("ACER"), kan de Commissie, indien 
noodzakelijk, ook de instelling aanbevelen 
of verzoeken van een gezamenlijk plan op 
regionaal niveau.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de maatregelen om te voldoen aan de (a) de maatregelen om te voldoen aan de 
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infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal de 
planning om te voldoen aan de N-1-norm, 
de volumes en capaciteiten die vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag, de maatregelen aan de 
vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;

infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal de 
planning om te voldoen aan de N-1-norm, 
de volumes en capaciteiten die vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag – waarbij dient te worden 
voldaan aan Richtlijn 2001/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma’s1 en aan 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 
juni 1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten2 – en de 
maatregelen aan de vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;
1. PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
2. PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

Amendement 15

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 
voordoet.

1. Uiterlijk [op 31 maart 2016; 5 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 
voordoet.
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Motivering

Vanuit technisch oogpunt is het ondoenlijk om binnen drie jaar de noodzakelijke 
infrastructuur aan te leggen en alle transmissiesystemen aan te passen.

Amendement 16

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. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen vier 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 vier jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
aan om bidirectionele gasstromen mogelijk 
te maken. De gastransmissie-exploitant 
zorgt voor opwaardering van de 
infrastructuur, teneinde ervoor te zorgen 
dat methaanlekken van pijpleidingen en 
compressorstations tot een minimum 
worden beperkt.

Motivering

Vanuit technisch oogpunt is het ondoenlijk volledige transmissiesystemen aan te passen om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te maken.
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Amendement 17

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 
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.

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 
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. De mogelijkheid van 
communautaire medefinanciering voor 
het verbeteren van de interconnectiviteit, 
met name voor regio's die als 'energie-
eilanden' worden beschouwd, moet 
worden onderzocht.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

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

Motivering
Deze verplichte volledige evaluatie van de risico's betekent voor de bevoegde instanties een 
niet te onderschatten hoeveelheid bureaucratie en administratieve rompslomp, zonder dat 
zeker is dat de desbetreffende informatie in het geval van een communautaire crisis 
daadwerkelijk tot een verbetering van de situatie zal bijdragen.
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk [op 30 maart 2011; 12 
maanden na de inwerkingtreding] dient 
de Commissie de risico's voor de 
continuïteit van de gasvoorziening in de 
Gemeenschap uitvoerig te beoordelen 
(communautaire evaluatie), daarbij 
speciaal rekening houdend met de door 
elke lidstaat opgemaakte 
risicobeoordelingen en met alle relevante 
internationale omstandigheden.

Motivering

Ter wille van de toegevoegde waarde van de op communautair niveau opgemaakte 
risicobeoordelingen. Zowel de “nationale” als de communautaire risico-evaluaties moeten 
worden herzien van zodra er zich een significant of onverwacht risico voordoet.

Amendement 20

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 en 
andere belanghebbenden
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie.
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Amendement 21

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 elk jaar
opnieuw opgemaakt vóór 30 september.

Motivering

Risicobeoordelingen moeten regelmatiger worden uitgevoerd ten einde crises beter te kunnen 
voorzien en daarop beter te kunnen anticiperen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 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 dan wel 
indien 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.

Motivering

Het mechanisme voor de inwerkingstelling van noodmaatregelen moet flexibeler kunnen 
worden ingezet.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 4. Wanneer de bevoegde instantie 
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de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

afkondigt dat het alarm- of noodniveau is 
bereikt, stelt zij de Commissie daar 
onmiddellijk van op de hoogte en verstrekt 
zij haar alle nodige informatie. In het geval 
van een noodsituatie die kan resulteren in 
een oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

Motivering
Pas wanneer het alarm- en noodniveau wordt afgekondigd, zijn de lidstaten respectievelijk de 
EU verplicht de zekerheid van de voorziening te herstellen. Tijdens de vroege-
waarschuwingsfase is het de taak van de betrokken ondernemingen om verstoringen in de 
voorziening te verhelpen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de bevoegde instantie een 
noodsituatie afkondigt voert zij de vooraf 
omschreven maatregelen uit als neergelegd 
in het noodplan en stelt zij de Commissie 
onmiddellijk op de hoogte, met name van 
de acties die zij wenst te ondernemen 
overeenkomstig artikel 9, lid 1. De 
Commissie kan de Groep coördinatie gas 
bijeenroepen.

5. Wanneer de bevoegde instantie een 
noodsituatie afkondigt voert zij de vooraf 
omschreven maatregelen uit als neergelegd 
in het noodplan en stelt zij de Commissie 
onmiddellijk op de hoogte, met name van 
de acties die zij wenst te ondernemen 
overeenkomstig artikel 9, lid 1. De 
Commissie roept in dat geval de Groep 
coördinatie gas bijeen.

Motivering

De bevoegdheden van de Europese Commissie op het gebied van crisisbeheersing in 
communautaire noodsituaties moeten nauwkeuriger worden omschreven.
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Amendement 25

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

6. Binnen drie kalenderdagen 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.

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 
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. De Commissie doet op verzoek van een 
daartoe bevoegde instantie een 
communautair alarm uitgaan. Op verzoek 
van een bevoegde instantie of wanneer de 
Gemeenschap meer dan 10% van haar 
dagelijkse gasinvoer uit andere derde 
landen dan leden van de Europese 
Economische Ruimte, als berekend door 
het ENTSO-G, verliest, kondigt de 
Commissie een communautaire 
noodsituatie af. De Commissie kondigt 
tevens 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 
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noodsituatie afkondigen voor specifieke 
geografische regio's die meer dan één 
lidstaat omvatten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra zij een communautaire 
noodsituatie afkondigt, roept de Commissie 
de Groep coördinatie gas bijeen.

2. Zodra zij een communautair alarm of 
een communautaire noodsituatie afkondigt, 
roept de Commissie de Groep coördinatie 
gas bijeen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In geval van een communautair 
alarm verzoekt de Commissie de bevoegde 
instanties hun beleid te coördineren om 
een eventuele verstoring van de 
voorziening of een uitzonderlijk hoge 
vraag te ondervangen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het geval van een communautaire 
noodsituatie waken de lidstaten erover dat 
de grensoverschrijdende toegang tot 
opslagfaciliteiten gehandhaafd blijft en 
voeren zij geen wettelijke bepalingen in die 
de gasstroom naar de betrokken markten 
op onnodige wijze beperken.

6. In het geval van een communautaire 
noodsituatie waken de lidstaten erover dat 
de grensoverschrijdende toegang tot 
opslagfaciliteiten gehandhaafd blijft en 
voeren zij geen wettelijke bepalingen in die 
de gasstroom naar de betrokken markten 
op onnodige wijze beperken. De 
Commissie faciliteert de toepassing van 
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deze maatregelen om de goede werking 
van de interne markt te handhaven, 
vooral bij verstoringen van de voorziening 
en in crisissituaties.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – letter b - streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Contractuele beperkingen betreffende 
wederuitvoer.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
rekening met de volgende indicatieve en 
niet-uitputtende lijst van maatregelen:

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
rekening met de in deze bijlage 
opgenomen indicatieve en niet-uitputtende 
lijst van maatregelen: De bevoegde 
instantie houdt bij de uitwerking van de 
preventieve actieplannen of noodplannen 
terdege rekening met de milieueffecten 
van de voorgestelde maatregelen en geeft 
daarbij zoveel mogelijk de voorkeur aan 
maatregelen met het geringste 
milieueffect.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - titel "Aanbodzijde" - stip 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Bevordering van de integratie van 
uit hernieuwbare energiebronnen 
gewonnen gas in de 
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gasnetwerkinfrastructuur

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
in het geval van een noodsituatie rekening 
met de volgende indicatieve en niet-
uitputtende lijst van maatregelen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Motivering
Ten aanzien van de uitwerking van preventieve en noodplannen moeten geen bindende 
instructies worden gegeven.
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