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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 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 aan beschermde klanten in 
stand wordt gehouden 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 2

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. 

Or. en
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Amendement 3

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, 
op voorwaarde dat zij reeds zijn 
aangesloten op het gasdistributienet;

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke afnemers, scholen en 
ziekenhuizen, op voorwaarde dat zij al zijn 
aangesloten op een 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 4

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 
inde artikelen 6 en 7 van de verordening. 

Or. en

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
klanten kennis hebben van de in lid 1 
omschreven voorzieningsnorm en van alle 
eventuele rechten inzake 
consumentenbescherming die zij 
krachtens Richtlijn 2009/73/EG genieten. 

Or. en
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Amendement 6

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;

Or. en


