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Amendement 7
Marek Siwiec

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 
gecoördineerde 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 de 
beschermde en kwetsbare klant 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.

Or. en

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. 
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Amendement 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
gecoördineerde 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. Om een goede functionering 
van de interne gasmarkt mogelijk te 
maken, ook in het geval de gasvoorziening 
tekortschiet, is het daarom noodzakelijk 
een meer gecoördineerde antwoord op 
crisissen bij de voorziening te garanderen, 
zowel wat preventieve actie als 
reactiemaatregelen op concrete 
verstoringen van de voorziening betreft. 
Het is echter zeer belangrijk dat de 
mogelijkheden van de lidstaten om, naar 
gelang van hun speciale behoeften 
maatregelen te nemen, niet in het gedrang 
komen.

Or. en

Amendement 9
Toine Manders

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 

(4) In het kader van de huidige op 
Gemeenschapsniveau vastgestelde 
bepalingen op het gebied van de 
gasvoorzieningszekerheid beschikken de 
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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 
gecoördineerde antwoord op crisissen bij 
de voorziening te garanderen, zowel wat 
preventieve actie als reactiemaatregelen op 
concrete verstoringen van de voorziening 
betreft.

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 
gecoördineerde antwoord op crisissen bij 
de voorziening te garanderen, zowel wat 
preventieve actie als reactiemaatregelen op 
concrete verstoringen van de voorziening 
betreft. Deze gecoördineerde reactie op 
crisissen bij de voorziening, preventieve 
maatregelen en reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening moeten 
onder de verantwoordelijkheid vallen van 
de Groep coördinatie gas, die bij deze 
verordening wordt ingesteld.

Or. en

Amendement 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 
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sectoren. Een verstoring van de 
gasvoorziening kan ook ernstige sociale 
effecten hebben, met name voor kwetsbare 
gebruikersgroepen.

Or. ro

Amendement 11
Rareş-Lucian Niculescu

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, zijn een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de 
Gemeenschap en nadrukkelijke aandacht 
voor de voorbereiding en coördinatie van 
reacties in noodsituaties essentiële 
factoren. 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.

Or. ro
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Amendement 12
Rareş-Lucian Niculescu

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, vanuit politiek 
en institutioneel oogpunt, sterk worden 
bevorderd en moeten via de diverse, op 
nationaal en communautair niveau 
bestaande specifieke instrumenten worden 
gefinancierd. 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. ro

Amendement 13
Toine Manders

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 

(10) Investeringen in nieuwe 
gasinfrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd. Daardoor moet de 
voorzieningszekerheid worden verbeterd 
en moet worden gewaarborgd dat de 
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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.

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. ENTSO-G moet 
beslissingsbevoegdheid krijgen en dient de 
nationale transmissiesysteembeheerders  
te coördineren. Wanneer de gasbedrijven 
weigeren de nodige investeringen in de 
infrastructuur te doen, moet ENTSO-G de 
bevoegdheid hebben andere investeerders 
aan te trekken, bijv. institutionele 
investeerders, zoals pensioenfondsen enz. 

Or. en

Amendement 14
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(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 
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de effecten van een verstoring van de 
voorziening te matigen, voorrang worden 
gegeven aan marktgeoriënteerde 
instrumenten.

de effecten van een verstoring van de 
voorziening te matigen, voorrang worden 
gegeven aan marktgeoriënteerde 
instrumenten, mits het algemeen belang 
van de consumenten in de betrokken 
lidstaten niet wordt aangetast.

Or. ro

Amendement 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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) In deze verordening moet 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. In noodsituaties 
moet, om de effecten van een verstoring 
van de voorziening te matigen, voorrang 
worden gegeven aan instrumenten die erop 
gebaseerd zijn dat de bescherming van de 
consument wordt gewaarborgd. 

Or. en

Motivering

In artikel 153, lid 2, van het EG-Verdrag wordt expliciet het volgende bepaald: "Met de eisen 
terzake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren 
van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden."
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Amendement 16
Marek Siwiec

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.

Or. en

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 17
Marek Siwiec

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 

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

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

Or. en

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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 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. De 
rol van lidstaten en hun bevoegde 
instanties is het belangrijkste element om 
de gasvoorziening te waarborgen, met 
name tijdens verstoringen van de 
voorziening en in crisissituaties. 

Or. en
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Amendement 19
Marek Siwiec

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 de 
openbaredienstverplichtingen en de 
bescherming van de afnemer (waarnaar 
verwezen wordt 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.

Or. en

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 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 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. Om te zorgen voor het 
nodige evenwicht met het oog op een 
behoorlijke werking van de interne markt 
in een noodsituatie, moeten de lidstaten 
kunnen deelnemen in de cofinanciering 
van projecten die ter voorkoming van 
mogelijke blokkades essentieel zijn , op 
grond van een selectie door de Commissie.  
.

Or. ro

Amendement 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(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 
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crisissituaties te nemen maatregelen reeds 
vóór dergelijke crises worden omschreven.

crisissituaties te nemen maatregelen reeds 
vóór dergelijke crises worden omschreven, 
in het kader van een gemengd comité van 
vertegenwoordigers (bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Commissie, de 
Raad en het Europees Parlement), de 
enige instantie die de bevoegdheid zou 
moeten krijgen om eisen te centraliseren 
en op EU-niveau te nemen maatregelen 
voor te stellen ingeval van een verstoring 
van de continuïteit van de voorziening.

Or. ro

Amendement 22
Marek Siwiec

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 gehouden en 
verzorgd wordt door de lidstaten, met 
name voor huishoudelijke gebruikers, 
kwetsbare klanten en beschermde klanten, 
wanneer de markt niet langer voor die 
voorziening kan zorgen. Het is essentieel 
dat de in crisissituaties te nemen 
maatregelen, met name betreffende 
openbaredienstverplichtingen, 
bescherming van afnemers, prijsbeheer en 
compensatie, reeds vóór dergelijke crises 
worden omschreven.

Or. en

Motivering

Er moet op worden gewezen dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de 
beschikbaarstelling van gas wanneer de markt niet langer voor die voorziening kan zorgen, 
met name voor huishoudelijke, kwetsbare en beschermde gebruikers. Burgerwelzijn valt 
onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Openbaredienstverplichtingen, bescherming 
van de kwetsbare klant en bestrijding van energie-armoede moeten in acht worden genomen 
bij de voorbereiding van strategische plannen voor een crisis.
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Amendement 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, 
met name voor beschermde klanten, zoals 
huishoudens, 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.

Or. en

Amendement 24
Zuzana Roithová

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, 
met name voor huishoudelijke gebruikers 
en ziekenhuizen en andere beschermde 
klanten, 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.

Or. en

Motivering

De gasvoorziening voor huishoudelijke gebruikers, ziekenhuizen en andere beschermde 
klanten moet tijdens een gascrisis in stand worden gehouden.
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Amendement 25
Toine Manders

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 door de lidstaten in stand 
wordt gehouden, met name voor 
huishoudelijke gebruikers, andere 
beschermde klanten, zoals scholen en 
ziekenhuizen en kwetsbare klanten,
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.

Or. en

Amendement 26
Toine Manders

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 

(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]. Aangezien de 
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inzake voorzieningszekerheid te kunnen 
voldoen, is wellicht een overgangsperiode 
vereist waarin de nodige investeringen 
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.

verordening gebaseerd is op Richtlijn 
2009/73/EG moet Richtlijn 2009/73/EG 
vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening ten uitvoer worden gelegd. 
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.

Or. en

Motivering

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Amendement 27
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het ENTSO-G en ACER moeten, als 
leden van de Groep coördinatie gas, ten 
volle worden betrokken bij het proces van 
samenwerking en raadpleging op 
communautair niveau.

21) Het ENTSO-G en ACER moeten, als 
leden van de Groep coördinatie gas, ten 
volle worden betrokken bij het proces van 
samenwerking, vaststelling en formulering 
van oplossingen en bij de raadpleging op 
communautair niveau.

Or. ro
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Amendement 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 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

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.
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Amendement 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Deze verordening heeft tot doel de 
aardgasondernemingen en bevoegde 
instanties van de lidstaten in staat te 
stellen ervoor te zorgen dat de interne 
gasmarkt in het geval van een verstoring 
van de voorziening zo lang mogelijk 
doeltreffend blijft werken, tot het moment 
dat de bevoegde instanties, in gevallen 
waarin de markt niet langer aan de 
gasvraag kan voldoen, moeten optreden. 
Dergelijke uitzonderlijke maatregelen 
moeten volledig in overeenstemming zijn 
met de Gemeenschapsregels en moeten 
aan de Commissie worden aangemeld.

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 lidstaat-
en Gemeenschapsniveau, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening, en als 
praktisch blijk van de, in het Verdrag 
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betreffende de werking van de Europese 
Unie vervatte geest van solidariteit.

Or. en

Motivering

Weerspiegelt de geest van solidariteit tussen lidstaten die, in geval van problemen met de 
voorziening van bepaalde energieproducten, elke maatregel, zoals geformuleerd in het 
Verdrag van Lissabon, moet flankeren.

Amendement 31
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Richtlijn 2009/73/EG

Alle lidstaten zijn verplicht voor de 
inwerkingtreding van deze verordening 
Richtlijn 2009/73/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas ten uitvoer te leggen.

Or. en

Motivering

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.
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Amendement 32
Zuzana Roithová

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 
ziekenhuizen en, als de betrokken lidstaat 
dat zo beslist, na een, overeenkomstig 
artikel 8 door de lidstaten uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling,waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een 
economische evaluatie van alle kosten en 
baten voor de markt, eventueel andere 
klanten, op voorwaarde dat zij reeds zijn 
aangesloten op het gasdistributienet;

Or. en

Motivering

De gasvoorziening voor huishoudelijke gebruikers en ziekenhuizen, in hun hoedanigheid van 
beschermde klanten, moet tijdens een gascrisis in stand worden gehouden. Wanneer een 
lidstaat besluit om verder te gaan dan huishoudelijke afnemers en ziekenhuizen als 
beschermde klanten, dient zulks echter gebaseerd te zijn op een gezonde effectbeoordeling 
waarbij ook de kosten en baten voor de markt worden beoordeeld omdat een dergelijke 
ruimere definitie kan leiden tot enorme investeringen en kosten die door de klanten moeten 
worden gedragen.

Amendement 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke afnemers, met inbegrip van 
kwetsbare klanten, scholen en 
ziekenhuizen, op voorwaarde dat zij al zijn 
aangesloten op een gasdistributienet, 
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ondernemingen, scholen en ziekenhuizen, 
op voorwaarde dat zij reeds zijn 
aangesloten op het gasdistributienet;

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

Or. en

Amendement 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
scholen en ziekenhuizen en, als de 
betrokken lidstaat dat zo beslist, eventueel 
ook andere klanten, afhankelijk van het 
openbaar belang, op voorwaarde dat zij 
reeds zijn aangesloten op het 
gasdistributienet;

Or. en

Motivering

Uitbreiding van de werkingssfeer van de verordening tot kwetsbare klanten.

Amendement 35
Adam Bielan

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, 

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

eventueel ook andere klanten, zoals kleine 
en middelgrote ondernemingen, scholen en 
ziekenhuizen, op voorwaarde dat zij reeds 
zijn aangesloten op het gasdistributienet;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaten een zekere speelruimte wordt gelaten met betrekking tot de 
definitie van "beschermde klanten". Deze lijst mag niet uitsluitend tot bepaalde klanten 
beperkt worden.

Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "bevoegde instantie", de nationale 
regelgevende autoriteit of de nationale 
regeringsinstantie die door de lidstaten is 
aangewezen als verantwoordelijke voor de 
zekerheid van de gasvoorziening. Dit belet 
de lidstaat niet om bepaalde taken in het 
kader van deze verordening toe te wijzen 
aan andere instanties dan de bevoegde 
instantie. Deze taken worden dan 
uitgevoerd onder het toezicht van de 
bevoegde instantie en worden 
gespecificeerd in de in artikel 4 bedoelde 
plannen.

(2) "bevoegde instantie", de nationale 
regelgevende autoriteit of de nationale 
regeringsinstantie die door de lidstaten is 
aangewezen als verantwoordelijke voor de 
zekerheid van de gasvoorziening. Deze 
taken worden dan uitgevoerd onder het 
toezicht van de bevoegde instantie en 
worden gespecificeerd in de in artikel 4 
bedoelde plannen.

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie is altijd de nationale regelgevende autoriteit  Iedere afwijking 
verstoort de essentiële functie en het bestaansrecht als onafhankelijke instantie die borg staat 
voor de belangen van de consument.
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Amendement 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Or. en

Motivering

Het soevereine recht van elke lidstaat om zijn eigen economische belangen te waarborgen kan 
niet onder het toezicht van de Commissie worden gesteld.

Amendement 38
Marek Siwiec

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 en solidariteit
tussen de diverse betrokken partijen.

Or. en
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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 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maatregelen om de 
gasvoorzieningszekerheid te waarborgen 
zijn duidelijk omschreven, transparant, 
evenredig, niet-discriminerend en 
verifieerbaar en verstoren niet op 
onnodige wijze de mededinging en de 
goede functionering van de interne markt.

5. De maatregelen om de 
gasvoorzieningszekerheid te waarborgen 
zijn duidelijk omschreven, transparant, 
evenredig, niet-discriminerend en 
verifieerbaar en houden rekening met de 
economische belangen van de 
consumenten.

Or. en

Motivering

In artikel 153, lid 2, van het EG-Verdrag wordt expliciet het volgende bepaald: "Met de eisen 
terzake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren 
van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden."

Amendement 40
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Elke lidstaat streeft naar een 
maximale diversificatie van, de. 
aanvoerwegen en de bronnen van de 
gasvoorziening om de fysieke 
beschikbaarheid van gas tijdens 
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verstoringen van de voorziening te 
optimaliseren.

Or. en

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 41
Marek Siwiec

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 de 
bescherming van de klant (zoals bedoeld 
in artikel 3 van Richtlijn 2009/73/EG), 
waaronder maatregelen van de lidstaten 
die de klanten beschermen tegen 
buitensporige prijsverhogingen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten maatregelen vaststellen waarmee zij de 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 42
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na de 1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na de 
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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.

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 dertig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet.

Or. en

Motivering

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Amendement 43
Toine Manders

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 

5. De nationale 
transmissiesysteembeheerders, die worden 
gecoördineerd door het Europese Netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas met besluitvormingsbevoegdheid 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 44
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 45
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde instantie neemt de nodige 1. De bevoegde instantie verplicht de



AM\796426NL.doc 29/42 PE430.633v02-00

NL

maatregelen om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:

leveranciers om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:

(a) extreem koude temperaturen gedurende 
een zeven dagen durende piekperiode die 
statistisch slechts één keer om de twintig 
jaar voorkomt; alsmede

(a) extreem koude temperaturen gedurende 
een zeven dagen durende piekperiode die 
statistisch slechts één keer om de twintig 
jaar voorkomt; alsmede 

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 46
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE430.633v02-00 30/42 AM\796426NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste taken van de leveranciers moet zijn dat zij de voorzieningsnormen 
garanderen. Een periode van derig dagen is voldoende, zie artikel 7, lid 1. De markt moet zo 
lang mogelijk functioneren en met op de markt gebaseerde mechanismen moeten de fysieke en 
contractuele instrumenten worden ontwikkeld om de gasvoorziening aan de beschermde 
klanten van de lidstaten te waarborgen 

Amendement 47
Toine Manders

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 de 
maatregelen om de gasvoorziening aan 
beschermde klanten en kwetsbare 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 en kwetsbare klanten zo lang als 
nodig is in stand te houden. 

Or. en

Amendement 48
Marek Siwiec

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 

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

Or. en

Motivering

Amendement 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 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.

5. 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, 
zonder afbreuk te doen aan de 
bescherming van de economische 
belangen van de consumenten, en dat de 
desbetreffende tarieven een eerlijke 
marktwaarde van de dienst weerspiegelen.

Or. en

Motivering

In artikel 153, lid 2, van het EG-Verdrag wordt expliciet het volgende bepaald: "Met de eisen 
terzake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren 
van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden."
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Amendement 50
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 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.

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

Or. en

Amendement 51
Sandra Kalniete

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 

Or. en

Amendement 52
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten dragen de kosten van 
de noodzakelijke gasvoorziening voor 
kwetsbare klanten in de, in de leden 1 en 
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2 geschetste gevallen. De in Richtlijn 
2009/73/EG verlangde definiëring van het 
begrip "kwetsbare afnemers" wordt aan 
de lidstaten overgelaten. 

Or. en

Amendement 53
Zuzana Roithová

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 volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat 
en van de gevolgen van de voorgestelde 
maatregelen door het uitvoeren van een 
risico- en effectbeoordeling, en wel:

Or. en

Motivering

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.
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Amendement 54
Zuzana Roithová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55
Zuzana Roithová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) met inachtneming van de 
technische haalbaarheid en een 
economische evaluatie van alle kosten en 
baten van de voorgestelde maatregelen 
voor de markt.

Or. en

Amendement 56
Zuzana Roithová

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 

3. De lidstaten moeten waarborgen dat in 
het geval van een noodsituatie de 
grensoverschrijdende toegang tot de 
opslagfaciliteiten gehandhaafd blijft. Door 
de lidstaten worden geen maatregelen 
ingevoerd die de stroom van gas over de 
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grenzen heen onnodig beperkt. grenzen heen onnodig beperkt.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet zijn dat niet alleen het noodplan maar elke instantie en tevens de lidstaten 
moeten waarborgen dat de grensoverschrijdende toegang tot opslagfaciliteiten gehandhaafd 
blijft. Over het algemeen mogen de lidstaten geen maatregelen nemen om de gasstroom op 
onnodige wijze te beperken, waardoor de interne markt wordt belemmerd.

Amendement 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 58
Marek Siwiec

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Gemeenschap 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 tenminste 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 tenminste één lidstaat omvatten.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn een communautaire noodsituatie af te kondigen wanneer slechts één 
lidstaat getroffen wordt door een.voorzieningscrisis.  Met deze procedure kan sneller worden 
gereageerd en dus onverwijld hulp worden geboden aan de desbetreffende lidstaat en kunnen 
informatie en kwow-how sneller worden uitgewisseld.

Amendement 59
Adam Bielan

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

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 relevant 
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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.

crisisniveau af op verzoek van tenminste 
één bevoegde instantie overeenkomstig de 
definities van artikel 9, lid 2 en na 
verificatie overeenkomstig artikel 9, lid 6. 
Zij kan ook een communautaire 
noodsituatie afkondigen voor specifieke 
geografische regio's.

Or. en

Motivering

Rekening houdend met het feit dat een van de lidstaten of een bepaalde geografische regio 
zich in een moeilijke situatie kan bevinden, moet gestreefd worden naar de mogelijkheid om in 
zo'n geval door de Gemeenschap een relevant crisisniveau te laten afkondigen. Eerst dient 
een adequate beoordeling van de situatie te worden gemaakt. 

Amendement 60
Adam Bielan

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 één van de drie, in artikel 9, 
lid 2 geschetste, voornaamste 
crisisniveaus afkondigt, roept de 
Commissie de Groep coördinatie gas 
bijeen.

Or. en

Motivering

Als een communautaire noodsituatie wordt afgekondigd kan het al te laat zijn om nog bepaalde 
maatregelen te nemen. De Groep coördinatie gas moet ook preventief kunnen optreden. 
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Amendement 61
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een communautaire 
noodsituatie een bepaalde door een 
bevoegde instantie of aardgasonderneming 
opgezette actie ongeschikt is om een 
antwoord te bieden op de noodsituatie of 
dat een dergelijke actie de situatie in een 
andere lidstaat ernstig in het gedrang 
brengt, verzoekt de Commissie de 
bevoegde instantie of 
aardgasonderneming om die actie te 
wijzigen. 

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een communautaire 
noodsituatie een bepaalde door een 
bevoegde instantie of aardgasonderneming 
opgezette actie ongeschikt is om een 
antwoord te bieden op de noodsituatie of 
dat een dergelijke actie de situatie in een 
andere lidstaat ernstig in het gedrang 
brengt, verzoekt de Commissie de 
bevoegde instantie om die actie te wijzigen
of beveelt zij de bevoegde instantie aan de 
aardgasonderneming te verzoeken om die 
actie te wijzigen.

Or. en

Motivering

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.
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Amendement 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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 aardgasondernemningen in het geval 
van een communautaire noodsituatie 
onvoldoende zijn, heeft zij het recht zelf 
op te treden en de in de bijlagen I en II 
vermelde maatregelen uit te voeren ten 
einde de gasvoorziening van de verstoorde 
markten te herstellen. 

Or. en

Motivering

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Amendement 63
Toine Manders

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 

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 
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representatieve organen van de betrokken 
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.

representatieve organen van de betrokken 
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 en kan de nationale 
transmissiesysteembeheerders, in het 
geval van communauraire noodsituaties, 
bindende maatregelen opleggen om de 
goede werking van de interne markt te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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; 
nadat zij nieuwe intergouvernementele 
overeenkomsten sluiten, informeren de 
lidstaten de Commissie daarvan.

Or. en

Motivering

Het soevereine recht van elke lidstaat om zijn eigen economische belangen te waarborgen kan 
niet onder het toezicht van de Commissie worden gesteld. Bovendien vallen 
intergouvernementele overeenkomsten onder de uitsluitende bevoegdheid van de overheid en 
mogen deze alleen door nationale parlementen worden gesloten.



AM\796426NL.doc 41/42 PE430.633v02-00

NL

Amendement 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Amendement 66
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) stellen de aardgasondernemingen de 
Commissie in kennis van de volgende 
gegevens met betrekking tot de contracten 
die zijn gesloten met leveranciers uit derde 
landen:

b) stelt de bevoegde instantie de 
Commissie in een geaggregeerde vorm in 
kennis van de volgende gegevens met 
betrekking tot de door de 
aardgasondernemingen op hun 
grondgebied met leveranciers uit derde 
landen gesloten contracten:

Or. en

Motivering

De gevraagde informatie wordt door de aardgasondernemingen aan de bevoegde instantie 
voorgelegd, die deze, in een geaggregeerde vorm die voldoet aan de doeleinden van de 
Commissie, ter beschikking stelt van de Commissie.
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Amendement 67
Zuzana Roithová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Aardgasondernemingen stellen de 
bevoegde instantie op de hoogte van de 
overeenkomstig letter b vereiste 
informatie

Or. en

Motivering

De gevraagde informatie wordt door de aardgasondernemingen aan de bevoegde instantie 
voorgelegd, die deze, in een geaggregeerde vorm die voldoet aan de doeleinden van de 
Commissie, ter beschikking stelt van de Commissie.


