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BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren is Europa in toenemende mate afhankelijk geworden van ingevoerd aardgas 
en zijn de risico’s op het vlak van de levering en het vervoer van aardgas groter geworden. Er is 
bijgevolg veel veranderd voor wat de continuïteit van de gasvoorziening in Europa betreft. Uit de 
Russisch-Oekraïense gascrisis in januari 2009 is gebleken dat investeringen in infrastructuur 
doorheen Europa noodzakelijk blijven en dat verdere marktintegratie de zekerheid van de 
voorziening ten goede zou komen. 

Het aspect voorzieningszekerheid bij de langetermijnplanning van investeringen in afdoende 
grensoverschrijdende capaciteit en andere infrastructuur, waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de voorzieningszekerheid te garanderen en een 
antwoord te bieden op een redelijke vraag, wordt behandeld in Richtlijn 2009/73/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.

Doel van dit voorstel is ervoor te zorgen dat Europa over genoeg infrastructuur beschikt en 
voldoende voorbereid is om plotse onderbrekingen van de gastoevoer te voorkomen of te 
verhelpen. Ook moet worden gegarandeerd dat de interne gasmarkt bij zulke voorvallen zo lang 
mogelijk naar behoren blijft functioneren en dat er duidelijke mechanismen bestaan om op 
gecoördineerde wijze te reageren op concrete gastoevoeronderbrekingen.

Omwille van een grotere doeltreffendheid zou richtlijn 2004/67/EG, waarin een aantal 
maatregelen zijn vastgelegd die dienen om de continuïteit van de gasvoorziening veilig te stellen, 
moeten worden vervangen door een verordening (die sowieso al doeltreffender is omdat ze 
meteen kan worden toegepast) met gedetailleerde normen voor de voorzieningszekerheid en 
plannen voor noodsituaties. 

De rapporteur voor advies staat positief tegenover het voorstel maar is van mening dat het nog 
kan worden verbeterd, vooral op het gebied van consumentenbescherming en voor wat het 
gebruik van op de marktwerking gebaseerde instrumenten tijdens een gascrisis betreft. Bijgevolg 
stelt ze amendementen voor in de zin van hetgeen volgt.

 Betaalbare en gemakkelijke toegang tot energie voor alle Europese consumenten vormt in de 
ogen van de rapporteur voor advies een belangrijke prioriteit. Dergelijke toegang moet ook 
gegarandeerd worden in crisissituaties, in het bijzonder voor de categorie van beschermde 
klanten, die duidelijk en op pragmatische wijze moet worden omschreven. Klanten moeten 
correct worden ingelicht over hun recht op ononderbroken gaslevering tijdens een crisis.

 Elke onderbreking van de gasvoorziening moet aanleiding geven tot een progressieve en 
gecoördineerde reactie op het niveau van de gasondernemingen, de lidstaten en de 
Gemeenschap. Het veiligstellen van de gasvoorziening vormt een gemeenschappelijke taak 
van al deze actoren. Hun rol en verantwoordelijkheden daarentegen zijn verschillend en 
moeten dan ook duidelijk omschreven worden.

 Als reactie op onderbrekingen van de gasvoorziening moeten bij voorkeur op de 
marktwerking gebaseerde instrumenten gebruikt worden; maatregelen die niet op de 
marktwerking gebaseerd zijn, mogen enkel in laatste instantie worden ingezet.
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In het kader van de huidige op 
Gemeenschapsniveau vastgestelde 
bepalingen op het gebied van de 
gasvoorzieningszekerheid beschikken de 
lidstaten echter nog steeds over een grote 
bewegingsmarge bij hun keuze van 
maatregelen. Wanneer de continuïteit van 
de voorziening van een bepaalde lidstaat 
bedreigd wordt, ontstaat het risico dat 
unilateraal door een dergelijke lidstaat 
getroffen maatregelen de goede 
functionering van de interne gasmarkt in 
het gedrang brengen. De recente ervaring 
heeft aangetoond dat dit risico reëel is. Om
een goede functionering van de interne 
gasmarkt mogelijk te maken, ook in het 
geval de gasvoorziening tekortschiet, is het 
daarom noodzakelijk een meer 
gecoördineerd antwoord op crisissen bij de 
voorziening te garanderen, zowel wat 
preventieve actie als reactiemaatregelen op 
concrete verstoringen van de voorziening 
betreft.

(4) In het kader van de huidige op 
Gemeenschapsniveau vastgestelde 
bepalingen op het gebied van de 
gasvoorzieningszekerheid beschikken de 
lidstaten echter nog steeds over een grote 
bewegingsmarge bij hun keuze van 
maatregelen. Wanneer de continuïteit van 
de voorziening van een bepaalde lidstaat 
bedreigd wordt, ontstaat het risico dat 
unilateraal door een dergelijke lidstaat 
getroffen maatregelen de goede 
functionering van de interne gasmarkt en 
de voorzieningszekerheid van beschermde
klanten, met inbegrip van kwetsbare 
klanten, in het gedrang brengen. De 
recente ervaring heeft aangetoond dat dit 
risico reëel is. Om een goede functionering 
van de interne gasmarkt mogelijk te 
maken, ook in het geval de gasvoorziening 
tekortschiet, is het daarom noodzakelijk 
een solidair en gecoördineerd antwoord op 
crisissen bij de voorziening te garanderen, 
zowel wat preventieve actie als 
reactiemaatregelen op concrete 
verstoringen van de voorziening betreft.

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid,
is het, ter voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening, van 
essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten. 

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een ernstige verstoring van de 
gasvoorziening van de Gemeenschap kan 
een effect hebben op alle lidstaten en 
partijen bij het Verdrag tot oprichting van 
de Energiegemeenschap en kan resulteren 
in grote schade voor het geheel van de 
economie van de Gemeenschap. Een 
verstoring van de gasvoorziening kan ook 
ernstige sociale effecten hebben, met name 
voor kwetsbare gebruikersgroepen.

(6) Een ernstige verstoring van de 
gasvoorziening van de Gemeenschap kan 
gevolgen hebben voor de strategische 
belangen van de EU en kan invloed 
hebben op alle lidstaten en partijen bij het 
Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap, kan resulteren in 
grote schade voor het geheel van de 
economie van de Gemeenschap en kan 
indirect van invloed zijn op afhankelijke 
sectoren. Een verstoring van de 
gasvoorziening kan ook ernstige sociale 
effecten hebben, met name voor kwetsbare 
gebruikersgroepen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening moet het voor 
aardgasondernemingen en -gebruikers 
mogelijk maken om in het geval van 
verstoringen zolang mogelijk op 
marktmechanismen voort te bouwen. Er 
moet ook worden voorzien in 
mechanismen ter reactie op noodsituaties, 
die moeten worden gebruikt wanneer de 
markten niet langer in staat zijn adequaat 
op een onderbreking van de voorziening te 
reageren. Zelfs in noodsituaties moet, om 
de effecten van een verstoring van de 
voorziening te matigen, voorrang worden 
gegeven aan marktgeoriënteerde 
instrumenten.

(12) Deze verordening moet het voor 
aardgasondernemingen en -gebruikers 
mogelijk maken om in het geval van 
verstoringen zolang mogelijk op 
marktmechanismen voort te bouwen. Er 
moet ook worden voorzien in 
mechanismen ter reactie op noodsituaties, 
die moeten worden gebruikt wanneer de 
markten niet langer in staat zijn adequaat 
op een onderbreking van de voorziening te 
reageren. Zelfs in noodsituaties moet, om 
de effecten van een verstoring van de 
voorziening te matigen, voorrang worden 
gegeven aan marktgeoriënteerde 
instrumenten, mits het algemene belang 
van de consumenten in de betrokken 
lidstaten niet wordt aangetast.

Amendement 4
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Na de vaststelling van het derde 
pakket betreffende de interne markt voor 
energie zullen nieuwe bepalingen gelden 
voor de gassector, waarbij de lidstaten, 
regelgevende autoriteiten, 
transmissiesysteembeheerders en ACER 
een duidelijke rol en duidelijke 
verantwoordelijkheden krijgen, en 
waardoor tegelijk de transparantie van de 
markt wordt verbeterd, met het oog op een 
goede functionering van die markt en een 
verbetering van de voorzieningszekerheid.

(13) Na de vaststelling van het derde 
pakket betreffende de interne markt voor 
energie zullen nieuwe bepalingen gelden 
voor de gassector, waarbij de lidstaten, 
regelgevende autoriteiten, 
transmissiesysteembeheerders en ACER 
een duidelijke rol en duidelijke 
verantwoordelijkheden krijgen, en 
waardoor tegelijk de transparantie van de 
markt wordt verbeterd, met het oog op een 
goede functionering van die markt, een 
verbetering van de voorzieningszekerheid 
en de bescherming van klanten.

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid,
is het, ter voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening, van 
essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Gemeenschap en alle 
lidstaten het hoogst mogelijke niveau van 
voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat 
die markt ten volle zijn rol kan spelen in 
het geval van een verstoring van de 
voorziening die haar weerslag doet 
gevoelen op een deel van de Gemeenschap, 
wat ook de oorzaak is van die verstoring. 
Te dien einde is een alomvattende en 
effectieve gemeenschappelijke aanpak op 
het gebied van de voorzieningszekerheid 
vereist, voornamelijk via een transparant 
en niet-discriminerend beleid dat 
verenigbaar is met de eisen van de markt 

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Gemeenschap en alle 
lidstaten het hoogst mogelijke niveau van 
voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat 
die markt ten volle zijn rol kan spelen in 
het geval van een verstoring van de 
voorziening die haar weerslag doet 
gevoelen op een deel van de Gemeenschap, 
wat ook de oorzaak is van die verstoring. 
Te dien einde is een alomvattende en 
effectieve gemeenschappelijke aanpak op 
het gebied van de voorzieningszekerheid 
vereist, voornamelijk via een beleid van 
transparantie, solidariteit en non-
discriminatie dat verenigbaar is met de 
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en dat marktdistorsies en ondermijning van 
de marktreactie op een verstoring van de 
voorziening voorkomt. 

eisen van de markt en dat marktdistorsies 
en ondermijning van de marktreactie op 
een verstoring van de voorziening 
voorkomt. 

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid,
is het, ter voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening, van 
essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moeten afdoende geharmoniseerde 
normen voor de voorzieningszekerheid 
worden vastgesteld, die minimaal volstaan 
om een antwoord te bieden op een situatie 
als die van januari 2009, die rekening 
houden met de verschillen tussen de 
lidstaten en die geen onredelijke en 
onevenredige belasting inhouden voor de 
aardgasondernemingen, inclusief nieuwe 
marktdeelnemers en kleine 
ondernemingen.

(16) Er moeten afdoende geharmoniseerde 
normen voor de voorzieningszekerheid 
worden vastgesteld, die minimaal volstaan 
om een antwoord te bieden op een situatie 
als die van januari 2009, die rekening 
houden met de verschillen tussen de 
lidstaten, rekening houdend met 
openbaredienstverplichtingen en 
maatregelen ter bescherming van de 
afnemer die worden vermeld in 
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas1, en 
die geen onredelijke en onevenredige 
belasting inhouden voor de 
aardgasondernemingen, inclusief nieuwe 
marktdeelnemers en kleine 
ondernemingen. 
_____
1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94.

Motivering

Het is cruciaal dat de lidstaten maatregelen nemen ter bescherming van alle verschillende 
categorieën afnemers. Openbaredienstverplichtingen, bescherming van de kwetsbare klant, 
bestrijding van energie-armoede, welzijn en gezondheid van burgers moeten in acht worden 
genomen bij de voorbereiding van strategische plannen voor de voorzieningszekerheid. 
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het is belangrijk dat de 
gasvoorziening in stand wordt gehouden, 
met name voor huishoudelijke gebruikers 
en andere beschermde klanten, zoals 
scholen en ziekenhuizen, wanneer de markt 
niet langer voor die voorziening kan 
zorgen. Het is essentieel dat de in 
crisissituaties te nemen maatregelen reeds 
vóór dergelijke crises worden omschreven.

(18) Het is belangrijk dat de 
gasvoorziening in stand wordt gehouden en 
verzorgd wordt door de lidstaten, met 
name voor huishoudelijke gebruikers, met 
inbegrip van kwetsbare klanten, en andere 
beschermde klanten, zoals scholen en 
ziekenhuizen, wanneer de markt niet langer
voor die voorziening kan zorgen. Het is 
essentieel dat de in crisissituaties te nemen 
maatregelen, met name voor wat betreft 
openbaredienstverplichtingen en
maatregelen ter bescherming van 
afnemers, die vermeld worden in Richtlijn 
2009/73/EG, alsook voor wat betreft het 
voorkómen van buitensporig hoge prijzen 
en compensatie voor kwetsbare klanten,
reeds vóór dergelijke crises worden 
omschreven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het aspect voorzieningszekerheid bij 
de langetermijnplanning van investeringen 
in afdoende grensoverschrijdende 
capaciteit en andere infrastructuur, 
waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de 
voorzieningszekerheid te garanderen en 
een antwoord te bieden op een redelijke 
vraag, is aangepakt in Richtlijn .../…/EG
van het Europees Parlement en de Raad 
[betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas en 
houdende intrekking van 
richtlijn 2003/55/EG]. Om aan de normen 
inzake voorzieningszekerheid te kunnen 
voldoen, is wellicht een overgangsperiode 
vereist waarin de nodige investeringen 

(20) Het aspect voorzieningszekerheid bij 
de langetermijnplanning van investeringen 
in afdoende grensoverschrijdende 
capaciteit en andere infrastructuur, 
waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de 
voorzieningszekerheid te garanderen en 
een antwoord te bieden op een redelijke 
vraag, is aangepakt in Richtlijn
2009/73/EG van het Europees Parlement 
en de Raad [betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en houdende intrekking 
van richtlijn 2003/55/EG]. Het tienjaren-
netwerkontwikkelingsplan dat is opgesteld 
door het ENTSO-G en waarop wordt 
toegezien door het ACER, is een 
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kunnen gebeuren. Het tienjaren-
netwerkontwikkelingsplan dat is opgesteld 
door het ENTSO-G en waarop wordt 
toegezien door het ACER, is een 
fundamenteel instrument om de op 
communautair niveau vereiste
investeringen te identificeren.

fundamenteel instrument om de op 
communautair niveau vereiste 
investeringen te identificeren. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat alle 
maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 
2009/73/EG die nodig zijn om de 
effectieve toepassing van deze 
verordening te garanderen, genomen zijn 
vóór de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Motivering

De lidstaten moeten ertoe worden aangezet de eerder aangenomen gasrichtlijn zo snel als voor 
een goede werking van de interne gasmarkt mogelijk is ten uitvoer te leggen. Daarom mag de 
voorgestelde verordening pas van kracht worden als alle lidstaten de gasrichtlijn hebben 
uitgevoerd. Zo niet, zullen de twee rechtsinstrumenten naast elkaar bestaan: enerzijds de 
ogenblikkelijk uit te voeren verordening en anderzijds de nog uit te voeren gasrichtlijn. De 
tenuitvoerlegging van de gasrichtlijn vóór het van kracht worden van de verordening heeft het 
voordeel dat er voor geen enkele belanghebbende nog juridische onzekerheid zal heersen, wat 
bevorderlijk is voor de interne markt.

Amendement 9

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 
bepaald in 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 
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werken.

Motivering

Er zij op gewezen dat er in het Verdrag van Lissabon op wordt aangedrongen het energiebeled 
van de EU in een geest van solidariteit te voeren.

Amendement 10

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 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 het 
niveau van de aardgasondernemingen, de 
lidstaten en de Gemeenschap, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening, en als 
praktische uiting van de in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie vervatte geest van solidariteit.

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de solidariteit tussen de lidstaten waarvan elke actie bij 
problemen met de levering van bepaalde producten op het vlak van energie moet getuigen, zoals 
het Verdrag van Lissabon voorschrijft.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 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, 

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke afnemers, met inbegrip van 
kwetsbare klanten, waarvan de definitie in 
overeenstemming met Richtlijn 
2009/73/EG moet worden vastgelegd door 
de lidstaten, scholen en ziekenhuizen, op 
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op voorwaarde dat zij reeds zijn 
aangesloten op het gasdistributienet;

voorwaarde dat zij reeds zijn aangesloten 
op een gasdistributienet, evenals kleine en 
middelgrote ondernemingen, op 
voorwaarde dat zij al zijn aangesloten op
een gasdistributienet, en voorzover 
aanvullende reserves voorhanden zijn;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 en solidariteit
tussen de diverse betrokken partijen.

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid,
is het voor de voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening van 
essentieel belang dat er rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aardgasondernemingen moeten 
meewerken aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening, in 
het bijzonder de infrastructuurnorm en de 
voorzieningsnorm die worden omschreven 
in respectievelijk artikel 6 en artikel 7 van 
de verordening. 

Amendement 14
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten streven naar een 
maximale diversificatie van de 
aanvoerwegen en bronnen van de 
gasvoorziening om de fysieke 
beschikbaarheid van gas tijdens 
verstoringen van de voorziening te 
optimaliseren.

Motivering

Om zekerheid van de gasvoorziening in Europa en een echte interne markt voor gas te 
verwezenlijken, is het belangrijk dat de lidstaten zich niet alleen richten op gas maar ook op 
andere energiebronnen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over de relevante 
openbaredienstverplichtingen.

d) informatie over de relevante 
openbaredienstverplichtingen en 
maatregelen ter bescherming van de 
afnemer, zoals bedoeld in artikel 3 van 
Richtlijn 2009/73/EG, waaronder 
nationale maatregelen die klanten 
beschermen tegen buitensporige 
prijsverhogingen.

Motivering

De lidstaten moeten maatregelen vaststellen waarmee zij klanten kunnen beschermen tegen 
buitensporige prijsverhogingen. Voor openbaredienstverplichtingen en de bescherming van de 
klant staat in richtlijn 2009/73/EG een gedetailleerde definitie waarnaar op deze plaats kan 
worden verwezen.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

om de gasvoorziening aan beschermde 
klanten, onder wie kwetsbare klanten, van 
de lidstaten te waarborgen in het geval van:

Amendement 17

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie ziet erop toe dat de 
door haar vastgestelde voorwaarden voor 
de voorziening van beschermde klanten 
geen afbreuk doen aan de goede 
functionering van de interne gasmarkt en 
dat de desbetreffende tarieven de 
marktwaarde van de dienst weerspiegelen.

De bevoegde instantie ziet erop toe dat de 
door haar vastgestelde voorwaarden voor 
de voorziening van beschermde klanten, 
onder wie kwetsbare klanten, geen afbreuk 
doen aan de goede functionering van de 
interne gasmarkt en dat de desbetreffende 
tarieven de marktwaarde van de dienst 
weerspiegelen, rekening houdend met de 
naleving van solidariteit door de lidstaten 
en met de relevante 
openbaredienstverplichtingen. In het 
geval van een crisis nemen de lidstaten 
alle nodige maatregelen om buitensporige 
verhogingen van de gasprijs voor 
beschermde klanten, onder wie kwetsbare 
klanten, te voorkomen.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
klanten kennis hebben van de in de leden
1 en 2 omschreven voorzieningsnorm en 
van de maatregelen inzake 
klantenbescherming waarnaar wordt 
verwezen in Richtlijn 2009/73/EG. In de 
in artikel 9, lid 2 omschreven 
noodgevallen dragen de lidstaten de 
bijkomende kosten van noodzakelijke 
gasleveringen aan kwetsbare klanten.

Amendement 20

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 
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;

(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 
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; niet op de marktwerking 
gebaseerde maatregelen kunnen alleen 
als laatste redmiddel worden ingezet om 
de continuïteit van de gasvoorziening 
veilig te stellen;
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Amendement 21

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

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de Commissie van mening 
is dat de acties van de bevoegde instanties 
of aardgasondernemingen in het geval 
van een communautaire noodsituatie 
onvoldoende zijn, kan zij zelf optreden en 
de in de bijlagen I en II vermelde 
maatregelen meteen ten uitvoer leggen om 
de gasvoorziening in de getroffen markten 
te herstellen. 

Motivering

Wanneer de op nationaal niveau genomen maatregelen in het geval van een onderbreking van de 
gastoevoer ontoereikend blijken te zijn, is het wenselijk dat de Europese Commissie ingrijpt om 
de zekerheid van de gasvoorziening in de hele EU te garanderen. De Commissie moet in dat 
geval de acties van de aardgasondernemingen en de nationale bevoegde instanties coördineren 
totdat de markt opnieuw normaal functioneert. Als de door de Europese Commissie 
gecoördineerde vrijwillige acties van de aardgasondernemingen en de nationale bevoegde 
instanties echter geen vruchten afwerpen, moet de Commissie als laatste redmiddel het recht 
hebben om de eerder omschreven maatregelen op eigen verantwoordelijkheid ten uitvoer te 
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leggen. Hierbij mogen alleen die maatregelen worden uitgevoerd die werkelijk noodzakelijk zijn 
om de werking van de interne markt te herstellen.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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