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Amendement 23
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Visum

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 122,

Or. de

Motivering

Het hoofddoel van het voorstel is veiligstelling van de aardgasvoorziening in crisissituaties. 
Voor dergelijke "moeilijkheden bij de voorziening van bepaalde producten" is artikel 100, lid 
1, EG-Verdrag de eerstaangewezen rechtsgrondslag. De geplande aanpassingen aan de 
bestaande richtlijn behoeven geen wijziging van de rechtsgrondslag.

Amendement 24
Thomas Ulmer 

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 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. 

Or. de

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.
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Amendement 25
Thomas Ulmer 

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 (European 
Network of Transmissiesysteembeheerders 
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. Daardoor moet de 
voorzieningszekerheid worden verbeterd 
en moet worden gewaarborgd 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. 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 (European 
Network of Transmissiesysteembeheerders 
for Gas - "ENTSO-G") nauw bij de zaak 
worden betrokken opdat beter met de 
grensoverschrijdende effecten rekening 
wordt gehouden.

Or. de

Motivering

De Europese regelgevingspraktijk moet tot investeringsprikkels voor ondernemingen leiden.
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Amendement 26
Justas Vincas Paleckis 

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 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 die regio's en lidstaten die als 
'energie-eilanden' worden beschouwd.

Or. en

Amendement 27
Justas Vincas Paleckis 

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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Or. en

Amendement 28
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is essentieel voor een goede 
werking van de markt dat 
aardgasondernemingen tijdig de nodige 
investeringen doen voor de inheemse 
productie en infrastructuur, zoals 
interconnecties, apparatuur die 
bidirectionele gasstromen in pijpleidingen 
mogelijk maakt, opslagfaciliteiten en 
LNG-hervergassingsinstallaties, en dat zij 
daarbij rekening houden met eventuele 
verstoringen van de voorziening zoals die 
van januari 2009.

(17) Het is essentieel voor een goede 
werking van de markt dat 
aardgasondernemingen tijdig de nodige 
investeringen doen voor de inheemse 
productie en infrastructuur, zoals 
interconnecties of apparatuur die 
bidirectionele gasstromen in pijpleidingen 
mogelijk maakt, en dat zij daarbij rekening 
houden met eventuele verstoringen van de 
voorziening zoals die van januari 2009.

Or. de

Motivering

Met uitzondering van de stroomomkering moet er in de regelgeving niets worden vastgelegd 
over de te plegen investeringen. Dat zou voor nieuwe aanbieders en kleine ondernemingen
namelijk tot ongepaste en onevenredig zware lasten leiden.

Amendement 29
Justas Vincas Paleckis 

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 

(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 
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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. 

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. 

Or. en

Amendement 30
Thomas Ulmer

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 
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.

(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 of
aanzwengeling van de gasinvoer. 
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.

Or. de
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Motivering

Bindende instructies betreffende mogelijke solidariteitsmechanismen, respectievelijk 
compensatiemechanismen zijn ongepast.

Amendement 31
Bogusław Sonik 

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 
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.

(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, zoals 
aangeduid in artikel 194, lid 2, het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, 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.

Or. en

Motivering

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en in het kader van alle aanpassingen 
is de rechtsgrondslag van het voorstel betreffende veiligstelling van de aardgasvoorziening 
(COM(2009)0363) gewijzigd van het 'oude' artikel 95 (de aanpassing van de wetgevingen) in 
het 'nieuwe' artikel 194, lid 2 (energie). 
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Amendement 32
Justas Vincas Paleckis 

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 
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.

(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-eiland" 
worden beschouwd, 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.

Or. en

Amendement 33
Justas Vincas Paleckis 

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Aangezien de doelstellingen van het 
overwogen optreden om de continuïteit van 
de gasvoorziening in de Gemeenschap te 
waarborgen, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve, gezien de schaal of de effecten 

(32) Aangezien de doelstellingen van het 
overwogen optreden om de continuïteit van 
de gasvoorziening in de Gemeenschap te 
waarborgen, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve, gezien de schaal of de effecten 
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van het optreden, beter op 
Gemeenschapsniveau kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

van het optreden, beter op regionaal of
Gemeenschapsniveau kunnen worden
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 34
Thomas Ulmer 

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;

Or. de

Motivering

Het begrip "beschermingbehoevende klant" omvat in beginsel huishoudelijke afnemers zoals 
bedoeld in de energiewetgeving en in voorkomende gevallen scholen en ziekenhuizen. Bij 
uitbreiding van dit begrip door de lidstaten (zoals op basis van deze kan-bepaling mogelijk is) 
moet worden voorkomen dat dit ten laste gaat van derden (hier zou een controlemechanisme 
moeten worden ingebouwd, bijvoorbeeld in de vorm van de Groep coördinatie aardgas). 
Bovendien duidt de kan-bepaling meer in de richting van een richtlijn en niet in die van een 
verordening aangezien de regeling veel uitvoeringsspeelruimte voor de lidstaten overlaat. 
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Amendement 35
Justas Vincas Paleckis 

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

Or. en

Amendement 36
Thomas Ulmer 

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. Voor ernstiger 
gevallen van onderbreking van de 
gasvoorziening voorziet de verordening in 
een mechanisme dat stoelt op een concept 
met drie fasen. In de eerste fase is het aan 
afzonderlijke ondernemingen, 
respectievelijk groepen van 
ondernemingen om op de onderbreking 
van de voorziening te reageren; indien dat 
onvoldoende blijkt, moeten de lidstaten 
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maatregelen treffen om de onderbreking 
van de voorziening te beëindigen. 
Passende maatregelen op het niveau van 
de Gemeenschap moeten pas worden 
genomen wanneer de in de eerste twee 
fasen getroffen maatregelen onvoldoende 
zijn gebleken. Prioritair moet gedacht 
worden aan grensoverschrijdende 
regionale oplossingen.

Or. de

Motivering

De volgorde waarin de afzonderlijke actoren actief worden, moet hier duidelijker worden 
aangegeven. In een regeling waarin de rollen en de verantwoordelijkheden van de 
afzonderlijke actoren worden opgesomd, moet ook het communautaire driefasenconcept 
worden opgenomen. (Zie overweging 18 van richtlijn 2004/67).

Amendement 37
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie coördineert de bevoegde 
instanties op Gemeenschapsniveau met 
behulp van de Groep coördinatie gas, met 
name in het geval van een communautaire 
noodsituatie.

4. De Groep coördinatie aardgas stuurt de 
samenwerking op communautair niveau 
overeenkomstig artikel 11, met name in 
het geval van een communautaire 
noodsituatie. In een communautaire 
noodsituatie roept de Groep coördinatie 
aardgas overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
een crisismanagementsgroep bijeen. De 
lidstaten benoemen de leden van dit team.

Or. de

Motivering

De recentste gascrisis heeft duidelijk gemaakt dat de vertegenwoordigers van de 
aardgassector snel voor een oplossing van een onderbreking van de gasvoorziening kunnen 
zorgen. Dit is de reden dat in het geval van een crisis op een beproefde organisatiestructuur 
teruggegrepen moet kunnen worden.
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Amendement 38
Justas Vincas Paleckis 

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:

Or. en

Amendement 39
Thomas Ulmer 

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 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. 
Hierbij dient het vertrouwelijke karakter 
van economisch gevoelige gegevens te 
worden gewaarborgd.

Or. de
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Motivering

De informatieplicht heeft betrekking op vertrouwelijke gegevens. Om deze reden moeten de 
gegevens, daar waar mogelijk, altijd in geaggregeerde vorm worden doorgegeven, teneinde 
bedrijfsgeheimen te beschermen.

Amendement 40
Justas Vincas Paleckis 

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 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. 

Or. en

Amendement 41
Thomas Ulmer 

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 

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

G") en het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
("ACER"), kan de Groep coördinatie 
aardgas ook de instelling aanbevelen van 
een gezamenlijk plan op regionaal niveau.

Or. de

Motivering

De recentste gascrisis heeft duidelijk gemaakt dat de vertegenwoordigers van de 
aardgassector snel voor een oplossing van een onderbreking van de gasvoorziening kunnen 
zorgen. Dit is de reden dat in het geval van een crisis op een beproefde organisatiestructuur 
teruggegrepen moet kunnen worden.

Amendement 42
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en
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Amendement 43
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde instantie maakt haar 
plannen bekend, met inbegrip van de 
overeenkomstig lid 6 gewijzigde versies, 
en zendt die plannen onverwijld toe aan de 
Commissie.

5. De bevoegde instantie maakt haar 
plannen bekend, met inbegrip van de 
overeenkomstig lid 6 gewijzigde versies, 
en zendt die plannen onverwijld toe aan de 
Groep coördinatie aardgas.

Or. de

Motivering

De recentste gascrisis heeft duidelijk gemaakt dat de vertegenwoordigers van de 
aardgassector snel voor een oplossing van een onderbreking van de gasvoorziening kunnen 
zorgen. Dit is de reden dat in het geval van een crisis op een beproefde organisatiestructuur 
teruggegrepen moet kunnen worden.

Amendement 44
Thomas Ulmer 

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 lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 

6. In overleg met ACER, ENTSO (gas), de 
Groep coördinatie aardgas en andere 
betrokkenen toetst de Commissie binnen 
een termijn van zes maanden na de 
kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties de plannen van alle 
lidstaten. Wanneer de Commissie en de 
Groep coördinatie aardgas van oordeel 
zijn 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 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoeken
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om een herziening van het plan. zij gezamenlijk om een herziening van het 
plan. Binnen een termijn van 2 maanden 
nadat zij hiertoe door de Commissie is 
opgeroepen, wijzigt de betrokken 
bevoegde instantie haar plan en brengt zij 
dit gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie, of zet zij voor de Commissie 
uiteen waarom zij het niet eens is met 
haar verzoek. In dit geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken. Wanneer de Commissie binnen 
een termijn van 2 maanden beslist haar 
verzoek niet te wijzigen of in te trekken, 
schikt de bevoegde instantie zich naar het 
verzoek van de Commissie binnen een 
termijn van 3 maanden na de 
kennisgeving van het besluit van de 
Commissie.

Or. de

Motivering

De Groep coördinatie aardgas moet nauwer bij de coördinatie op Europees niveau en de 
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie worden betrokken. Het concept van de 
Groep coördinatie aardgas heeft zijn waarde tijdens de laatste Russisch-Oekraïense 
aardgascrisis bewezen. 

Amendement 45
Thomas Ulmer 

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, 

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de bevoegde instanties besluiten 
dat de toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit in de betrokken lidstaten 
niet bijdraagt tot eerbiediging van de n-1-
Norm.  Wanneer de omstandigheden 
veranderen, kan een dergelijk besluit 
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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.

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 drie jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
aan om bidirectionele gasstromen mogelijk 
te maken.

Or. de

Motivering

De verplichte stroomomkering dient op zich geen enkel doel. Stroomomkering is alleen zinvol 
wanneer dit tot eerbiediging van de n-1-Norm (NB: stroomomkering tot nu toe bij n-1 niet 
mede in overweging genomen) bijdraagt en van nut is (eventueel op basis van scenario-
evaluaties; op basis van economische prikkels). Verdere punten: kosten-batenberekening, 
ernstige gevolgen voor de regulering van benchmarks/prikkels.

Amendement 46
Justas Vincas Paleckis 

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 

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 
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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.

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. De 
gastransmissie-exploitant zorgt voor 
opwaardering van de infrastructuur, 
teneinde ervoor te zorgen dat 
methaanlekken van pijpleidingen en 
compressorstations tot een minimum 
worden beperkt.

Or. en

Amendement 47
Justas Vincas Paleckis 

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 die regio's die als 'energie-
eiland' worden beschouwd, moet worden 
onderzocht.
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Or. en

Amendement 48
Thomas Ulmer 

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:

Or. de

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.

Amendement 49
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en
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Amendement 50
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het noodplan moet waarborgen dat in 
het geval van een noodsituatie de 
grensoverschrijdende toegang tot de 
opslagfaciliteiten gehandhaafd blijft. Bij 
het noodplan worden geen maatregelen 
ingevoerd die de stroom van gas over de 
grenzen heen onnodig beperkt.

3. Het nationale noodplan moet 
waarborgen dat in het geval van een 
noodsituatie de grensoverschrijdende 
toegang tot de opslagfaciliteiten 
gehandhaafd blijft. Bij het noodplan 
worden geen maatregelen ingevoerd die de 
stroom van gas over de grenzen heen 
onnodig beperkt.

Or. de

Motivering

De grensoverschrijdende toegang tot de opslagfaciliteiten moet door de respectieve lidstaten 
worden gewaarborgd.

Amendement 51
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
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.

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de alarm- of noodniveaus 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.
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Or. de

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 waarschuwingsfase is 
het de taak van de ondernemingen om de beïnvloeding van de voorziening te elimineren.

Amendement 52
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

Motivering

Er moeten voor noodsituaties ondubbelzinnige regels worden vastgesteld. Een kan-bepaling 
laat te veel interpretatiespeelruimte. 

Amendement 53
Justas Vincas Paleckis 

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 

6. Binnen een periode van drie dagen
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
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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.

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.

Or. en

Amendement 54
Thomas Ulmer 

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 of wanneer de Gemeenschap 
meer dan 20% 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.

Or. de

Motivering

De drempel moet bij 20% liggen. Dit percentage is bij de toepassing van de richtlijn tot nu 
toe geëigend gebleken.
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Amendement 55
Justas Vincas Paleckis 

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 
vroegtijdige communautaire 
waarschuwing of een communautair 
alarm uitgaan. 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, 
kondigt de Commissie een communautaire 
noodsituatie af. Zij kan ook een 
communautaire noodsituatie afkondigen 
voor specifieke geografische regio's die 
meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Amendement 56
Justas Vincas Paleckis 

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

Or. en
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Amendement 57
Justas Vincas Paleckis 

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 58
Thomas Ulmer 

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 in het kader van 
commerciële overeenkomsten 
gehandhaafd blijft en voeren zij geen 
wettelijke bepalingen in die de gasstroom 
naar de betrokken markten op onnodige 
wijze beperken.

Or. de

Motivering

Een verplichting betreffende toegang tot opslagfaciliteiten voor de lidstaten en hun 
aardgasondernemingen - buiten het kader van commerciële overeenkomsten -  is ongepast. 
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Amendement 59
Thomas Ulmer 

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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Met het oog op het verminderen van de bureaucratie moet de oprichting van nieuwe groepen 
voor het uitoefenen van toezicht op de veiligstelling van de voorziening, alsook verdere 
rapportageverplichtingen worden vermeden. Nog een monitoringseenheid is overbodig, 
aangezien deze taken op nationaal niveau reeds worden waargenomen door de 
gasondernemingen en -autoriteiten. Bovendien is onduidelijk wat het verschil tussen de 
monitoringseenheid en de Groep coördinatie aardgas is.

Amendement 60
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, het ACER, het ENTSO-G en 
representatieve organen van de betrokken 

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, het ACER, het ENTSO-G en 
representatieve organen van de betrokken 
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bedrijfstak en afnemers. De Commissie 
neemt een besluit over de samenstelling 
van de groep, waarbij zij de 
representativiteit ervan waarborgt, en zit de 
groep voor. De groep stelt haar eigen 
reglement van orde op.

bedrijfstak en afnemers. De lidstaten 
nemen een besluit over de samenstelling 
van de groep, waarbij zij de 
representativiteit ervan waarborgt, en zit de 
groep voor. De groep stelt haar eigen 
reglement van orde op.

Or. de

Motivering

De rol van de deskundigen van de ondernemingen (dispatcher, het management, enz.) in een 
(regionale) emergency task force moet duidelijk in de verf worden gezet. In een noodsituatie, 
waarin snel beslissingen moeten worden genomen, zijn korte communicatielijnen tussen deze 
groep en de coördinerende autoriteiten (ministeries, regelgever, EU) van groot belang.

Amendement 61
Thomas Ulmer 

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Groep coördinatie gas staat de 
Commissie met name bij op het gebied van 
kwesties die verband houden met:

2. De Groep coördinatie gas adviseert de 
Commissie met name op het gebied van 
kwesties die verband houden met:

Or. de

Motivering

De rol van de Groep coördinatie aardgas moet worden versterkt.

Amendement 62
Justas Vincas Paleckis 

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Contractuele beperkingen betreffende 
wederuitvoer.

Or. en
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Amendement 63
Thomas Ulmer 

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.)

Or. de

Motivering

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


