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Amendement 44
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overwegende hetgeen volgt: Aardgas 
(hierna "gas" genoemd) is een essentieel 
onderdeel van de energievoorziening van 
de Gemeenschap, maakt een vierde uit van 
de primaire-energievoorziening van de 
Gemeenschap, draagt voornamelijk bij tot 
de elektriciteits- en warmteopwekking en is 
een belangrijke grondstof voor de industrie 
en brandstof voor het vervoer.

(1) Overwegende hetgeen volgt: Aardgas 
(hierna "gas" genoemd) is een essentieel 
onderdeel van de energievoorziening van 
de Gemeenschap, maakt een vierde uit van 
de primaire-energievoorziening van de 
Gemeenschap, draagt voornamelijk bij tot 
de elektriciteits- en warmteopwekking en is 
een belangrijke grondstof voor de industrie 
en brandstof voor het vervoer. Aardgas is 
de meest milieuvriendelijke minerale 
brandstof, terwijl het een betrouwbare en 
beproefde oplossing is die stimulans kan 
geven aan technologieën voor 
hernieuwbare energiebronnen tijdens 
piekperioden in de energievraag. 

Or. el

Amendement 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) In het kader van de huidige op 
Unieniveau 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 
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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.

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. 
Doorslaggevend is dat de mogelijkheden 
van de lidstaten om maatregelen te nemen 
naargelang hun specifieke 
omstandigheden, onaangetast blijven.

Or. en

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(4) In het kader van de huidige op 
Unieniveau 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, 
met name op het punt van preventieve 
actie, zoals terugdringing van het verbruik 
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concrete verstoringen van de voorziening 
betreft. 

en integratie en aansluiting van 
hernieuwbare energiebronnen in en op de 
energienetwerken, alsook wat 
reactiemaatregelen op concrete 
verstoringen van de voorziening betreft.

Or. ro

Motivering

Met preventieve actie zijn minder kosten gemoeid en zulke actie is essentieel om de het 
verbruik terug te dringen en onder alle omstandigheden alternatieve bronnen aan te boren.
Promotie hiervan is dan ook geboden. 

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

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 
Unieniveau 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 en door 
solidariteit ingegeven antwoord op 
crisissen bij de voorziening te garanderen, 
zowel wat preventieve actie als 
reactiemaatregelen op concrete 
verstoringen van de voorziening. betreft.
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Or. lt

Amendement 48
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Onder erkenning van de centrale 
rol die de internationale samenwerking 
toekomt bij het garanderen van 
continuïteit in de gasvoorziening voor de 
burgers van de lidstaten van de EU moet 
bij alle relevante vormen van EU-beleid 
en actieplannen het beginsel van 
wederzijds respect ten opzichte van de 
betrokken derde landen voorop staan; de 
oplossing van problemen die zich 
eventueel voordoen moet gezocht worden 
in een politieke dialoog en in 
onderhandelingen.

Or. en

Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De gasroutes en -bronnen voor de 
Gemeenschap moeten de continuïteit van 
de energievoorziening van de 
Gemeenschap als geheel en van de 
afzonderlijke lidstaten ondersteunen. Die 
voorzieningszekerheid hangt in de 
toekomst af van de ontwikkeling van de 
brandstofmix, de ontwikkeling van de 
productie in de Gemeenschap en in derde 
landen waaruit de Gemeenschap gas 
betrekt, en de investeringen in 

(5) De diversificatie van de gasroutes en -
bronnen voor de Unie is van cruciaal
belang voor de verbetering van de 
continuïteit van de energievoorziening van 
de Unie als geheel en van de afzonderlijke 
lidstaten. Die voorzieningszekerheid hangt 
in de toekomst af van een grotere energie-
efficiëntie, de ontwikkeling van de 
brandstofmix, de ontwikkeling van de 
productie in de Unie en in derde landen 
waaruit de Unie gas betrekt, de 



AM\801609NL.doc 7/117 PE438.187v01-00

NL

opslagcapaciteit en in routes binnen en 
buiten de Gemeenschap, inclusief de bouw 
van faciliteiten voor vloeibaar aardgas 
(LNG).

investeringen in opslagcapaciteit en de 
diversificatie van routes en 
voorzieningsbronnen binnen en buiten de 
Unie, inclusief de bouw van faciliteiten 
voor vloeibaar aardgas (LNG). 

Or. ro

Motivering

Aan terugdringing van het gasverbruik en vervanging van gas als primaire bron door 
alternatieven moet steeds prioriteit worden gegeven. 

Amendement 50
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De gasroutes en -bronnen voor de 
Gemeenschap moeten de continuïteit van 
de energievoorziening van de 
Gemeenschap als geheel en van de 
afzonderlijke lidstaten ondersteunen. Die 
voorzieningszekerheid hangt in de 
toekomst af van de ontwikkeling van de 
brandstofmix, de ontwikkeling van de 
productie in de Gemeenschap en in derde 
landen waaruit de Gemeenschap gas 
betrekt, en de investeringen in 
opslagcapaciteit en in routes binnen en 
buiten de Gemeenschap, inclusief de bouw 
van faciliteiten voor vloeibaar aardgas 
(LNG).

(5) De gasroutes en -bronnen voor de Unie
moeten de continuïteit van de 
energievoorziening van de Unie als geheel 
en van de afzonderlijke lidstaten 
ondersteunen. Die voorzieningszekerheid 
hangt in de toekomst af van de 
ontwikkeling van de brandstofmix, de 
ontwikkeling van de productie in de Unie
en in derde landen waaruit de Unie gas 
betrekt, de investeringen in 
opslagcapaciteit en de diversificatie van
routes en voorzieningsbronnen - met 
bijzondere aandacht voor het Nabucco-
project - binnen en buiten de Unie, 
inclusief de bouw van faciliteiten voor 
vloeibaar aardgas (LNG). 

Or. en
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Amendement 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Het uitvallen van de grootste 
afzonderlijke gasinfrastructuur, het 
zogenaamde N-1-scenario, kan een 
realistisch scenario zijn. Het falen van een 
dergelijke infrastructuur is een van de 
scenarioanalyses die bruikbaar kan zijn 
bij de evaluatie van de 
gasvoorzieningszekerheid van een 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Ofschoon de ontwerpverordening de infrastructuur- en voorzieningsindicatoren in specifieke 
daartoe bestemde bepalingen neerlegt (artikel 6 / Bijlage I en artikel 7), zijn er nog steeds 
kruiselingse verwijzingen en koppelingen tussen de voorgestelde indicatoren. Dat leidt tot 
verwarring en daarom dient de ontwerpverordening in die zin worden gewijzigd dat er 
duidelijk onderscheid komt tussen deze beide soorten van indicatoren. De risico- en 
effectbeoordeling omvat het doorlopen van verscheidene scenario's van uitzonderlijk hoge 
vraag of verstoring van de voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden. 

Amendement 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het uitvallen van de grootste 
afzonderlijke gasinfrastructuur of -
voorzieningsbron, het zogenaamde N-1-
scenario, is een realistisch scenario 
geworden.Het idee van het falen van een 
dergelijke infrastructuur of 
voorzieningsbron, als benchmark van wat 

(8) Het uitvallen van de grootste 
afzonderlijke gasinfrastructuur, het 
zogenaamde N-1-scenario, kan een 
realistisch scenario zijn. Het falen van een 
dergelijke infrastructuur is een van de 
scenarioanalyses die bruikbaar kan zijn 
bij de evaluatie van de 
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de lidstaten moeten kunnen compenseren, 
levert een goed startpunt voor het 
waarborgen van de gasvoorziening. 

gasvoorzieningszekerheid van een 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Ofschoon de ontwerpverordening de infrastructuur- en voorzieningsindicatoren in specifieke 
daartoe bestemde bepalingen neerlegt (artikel 6 / Bijlage I en artikel 7), zijn er nog steeds 
kruiselingse verwijzingen en koppelingen tussen de voorgestelde indicatoren. Dat leidt tot 
verwarring en daarom dient de ontwerpverordening in die zin worden gewijzigd dat er 
duidelijk onderscheid komt tussen deze beide soorten van indicatoren. De risico- en 
effectbeoordeling omvat het doorlopen van verscheidene scenario's van uitzonderlijk hoge 
vraag of verstoring van de voorziening, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden. 

Amendement 53
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Het uitvallen van de grootste 
afzonderlijke gasinfrastructuur of -
voorzieningsbron, het zogenaamde N-1-
scenario, is een realistisch scenario 
geworden. Het idee van het falen van een 
dergelijke infrastructuur of 
voorzieningsbron, als benchmark van wat 
de EU als geheel en de lidstaten 
afzonderlijk moeten kunnen compenseren, 
levert een goede maatstaf voor een eerste 
evaluatie van de 
gasvoorzieningszekerheid, zowel voor de 
EU als geheel als voor elke lidstaat.

Or. es

Motivering

Aangezien de lidstaten hun voorziening veelal putten uit dezelfde geografische bron of via 
dezelfde infrastructuur, komen bij uitvallen daarvan alle lidstaten in de problemen omdat 
geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een naburige lidstaat. Daarom is een 
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beoordeling van het N-1 criterium op EU-niveau nodig Aangezien de lidstaten hun 
voorziening veelal putten uit dezelfde geografische bron of via dezelfde infrastructuur, komen 
bij uitvallen daarvan alle lidstaten in de problemen omdat geen beroep kan worden gedaan 
op de hulp van een naburige lidstaat. Daarom is een beoordeling van het N-1 criterium op 
EU-niveau nodig.

Amendement 54
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De N-1 regel zoals gedefinieerd in de verordening, heeft alleen betrekking op infrastructuren.

Amendement 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de Unie
essentieel. Risico- en effectbeoordelingen 
volgens een gemeenschappelijke 
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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. 

methodologie moeten zorgen voor een 
doelmatige en efficiënte invulling van 
minimumcriteria met het oog op de 
continuïteit van de gasvoorziening en een 
gelijk speelveld voor die continuïteit, 
rekening houdende met nationale of 
regionale specifieke omstandigheden, en 
zij 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 naar gas afdoende 
kunnen drukken. Er zij echter op gewezen 
dat overschakeling op fossiele 
brandstoffen zou leiden tot hogere 
broeikasgasemissies. Aansturen op 
doelmatig energiegebruik als maatregel 
aan de vraagzijde moet krachtiger worden 
gestimuleerd. Er moet de nodige aandacht 
worden besteed aan het milieueffect van 
de aan de vraag- en aanbodzijde 
voorgestelde maatregelen en de voorkeur 
dient uit te gaan naar maatregelen met 
het geringste milieueffect. Bij alle 
infrastructuurinvesteringen moeten het 
milieubelang en de desbetreffende 
communautaire regelgeving met gepaste 
zorgvuldigheid in acht worden genomen.

Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren op grond van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.
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Amendement 56
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de Unie
essentieel. Risico- en effectbeoordelingen 
volgens een gemeenschappelijke 
methodologie moeten zorgen voor een 
doelmatige en efficiënte invulling van 
minimumcriteria met het oog op de 
continuïteit van de gasvoorziening en voor 
een gelijk speelveld voor die continuïteit, 
rekening houdende met nationale of 
regionale specifieke omstandigheden, en 
zij 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 gasvraag afdoende kunnen 
drukken.

Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren op grond van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.
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Amendement 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de Unie
essentieel. Risico- en effectbeoordelingen 
volgens een gemeenschappelijke 
methodologie moeten zorgen voor een 
doelmatige en efficiënte invulling van 
minimumcriteria met het oog op de 
continuïteit van de gasvoorziening en een 
gelijk speelveld voor die continuïteit, 
rekening houdende met nationale of 
regionale specifieke omstandigheden, en 
zij 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 gasvraag afdoende kunnen 
drukken.

Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren op grond van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.
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Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de Unie 
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. Efficiënt energiegebruik (zoals 
betere energie-efficiëntie voor gebouwen 
en industriële verbruikers) dient als 
maatregel aan de vraagzijde steeds 
prioriteit blijven houden.

Or. ro

Motivering

Maatregelen aan de vraagzijde moeten continu aandacht krijgen. Efficiënt energiegebruik is 
evenmin als diversificatie van energiebronnen, een aangelegenheid die alleen in tijden van 
crisis aan de orde is. 
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Amendement 59
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de Unie
essentieel. Gemeenschappelijke 
minimumcriteria met het oog op de 
continuïteit van de gasvoorziening moeten 
een gelijk speelveld voor die continuïteit 
waarborgen, rekening houdende met 
nationale of regionale specifieke 
omstandigheden, 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. en

Amendement 60
Zigmantas Balčytis

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. 

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende en 
gediversifieerde gasinfrastructuur in de 
lidstaten, met name in de regio’s met een 
geïsoleerde ligging ten opzichte van 
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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.

energievoorzieningsbronnen, 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.

Or. lt

Amendement 61
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Investeringen in energie-efficiëntie 
moeten in de leveranciers- en 
transitlanden en ook binnen de EU 
krachtig worden bevorderd.

Or. en

Amendement 62
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De opzet van de Oost-Europese 
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Partnerschap voor Energie-efficiëntie en 
Milieu moet een stimulans zijn voor de 
uitwerking van concrete voorstellen voor 
terugdringen van de gasvraag via 
verbeteringen in de energie-efficiëntie, 
zoals modernisering van de 
stadsverwarmingssystemen in de 
Oekraïne, waarmee tevens wordt 
bijgedragen aan de 
gasvoorzieningszekerheid in de EU .

Or. en

Amendement 63
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Investeringen in nieuwe 
gasinfrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd, met name in de regio’s met een 
geïsoleerde ligging ten opzichte van 
energievoorzieningsbronnen. Zulke 
investeringen zouden de afhankelijkheid 
van één enkele leverancier verkleinen, de 
voorzieningszekerheid beter waarborgen 
en de werking van de interne gasmarkt ten 
goede komen. Wanneer een investering in 
infrastructuur een grensoverschrijdend 
karakter heeft, moeten het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators -
"ACER"), opgericht krachtens 
Verordening (EG) nr. .../… van het 
Europees Parlement en de Raad, en het 
Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
(European Network of Transmission 
System Operators for Gas - "ENTSO-G") 
nauw bij de zaak worden betrokken opdat 
beter met de grensoverschrijdende effecten 
rekening wordt gehouden.
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Or. lt

Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Motivering

De Commissie en de Raad moeten Europese verordeningen uitvaardigen die het gebruik van 
alternatieve energiebronnen aanmoedigen en een stimulans bieden voor verse investeringen.
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Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er zijn verschillende bronnen van 
communautaire financiering beschikbaar 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 
financiering van de vereiste investeringen 
in binnenlandse productie en 
infrastructuur, met name leningen en 
garanties van de Europese 
Investeringsbank of financiering uit de 
middelen van de regionale, structuur- en 
cohesiefondsen. Om de 
energievoorzieningszekerheid te 
versterken, kunnen de Europese 
Investeringsbank, alsook externe 
instrumenten van de Gemeenschap zoals 
ENPI, IPA en DCI, tevens acties in derde 
landen financieren.

(11) Er zijn verschillende bronnen van 
communautaire financiering beschikbaar 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 
financiering van de vereiste investeringen 
in productie, infrastructuur, en 
maatregelen voor energie-efficiëntie op 
regionaal en lokaal niveau, met name 
leningen en garanties van de Europese 
Investeringsbank of financiering uit de 
middelen van de regionale, structuur- en 
cohesiefondsen.

Or. ro

Motivering

Investeringen in efficiënter energieverbruik en alternatieve energiebronnen zorgen niet alleen 
voor minder CO2-uitstoot maar ook voor minder afhankelijkheid van gasinvoer en minder 
investeringen in crisisbestrijdingsmaatregelen.

Amendement 66
Takis Hadjigeorgiou

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 

(12) Deze verordening moet rekening 
houden met nationale specifieke 
omstandigheden van de respectieve 
lidstaten op gebied van gas en de 
instrumenten bieden waarmee het 
waarborgen van de 
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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. 

consumentenbescherming tot 
uitgangspunt wordt genomen, en het 
opvangen van de effecten van een 
verstoring van de voorziening voorrang 
krijgt. De lidstaten blijven evenwel
verantwoordelijk voor hun 
voorzieningszekerheid en genieten 
aanzienlijke vrijheid in de keuze van 
regelingen en instrumenten om hun 
voorzieningszekerheid te waarborgen. 

Or. en

Amendement 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 zelf 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.

Or. en

Motivering

In de eerste twee fasen van een crisis wordt de markt volledig in staat geacht het probleem de 
baas te kunnen worden, maar bij een echte crisis/noodsituatie, wanneer de 
marktmechanismen alleen ontoereikend zijn de crisis meester te worden, moeten de lidstaten 
worden ingeschakeld. Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen 
kunnen in deze fase naast elkaar functioneren.
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Amendement 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 zelf 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.

Or. en

Motivering

In de eerste twee fasen van een crisis wordt de markt volledig in staat geacht het probleem de 
baas te kunnen worden, maar bij een echte crisis/noodsituatie, wanneer de 
marktmechanismen alleen ontoereikend zijn de crisis meester te worden, moeten de lidstaten 
worden ingeschakeld. Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen 
kunnen in de noodfase naast elkaar functioneren.

Amendement 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(12) Deze verordening moet het voor 
aardgasondernemingen en -gebruikers 
mogelijk maken om in het geval van 
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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. 

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 zelf 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.

Or. en

Motivering

In de eerste twee fasen van een crisis wordt de markt volledig in staat geacht het probleem de 
baas te kunnen worden, maar bij een echte crisis/noodsituatie, wanneer de 
marktmechanismen alleen ontoereikend zijn de crisis meester te worden, moeten de lidstaten 
worden ingeschakeld. Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen 
kunnen in de noodfase naast elkaar functioneren.

Amendement 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 zelf 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.
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Or. en

Motivering

In de eerste twee fasen van een crisis wordt de markt volledig in staat geacht het probleem de 
baas te kunnen worden, maar bij een echte crisis/noodsituatie, wanneer de 
marktmechanismen alleen ontoereikend zijn de crisis meester te worden, moeten de lidstaten 
worden ingeschakeld. Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen 
kunnen in de noodfase naast elkaar functioneren.

Amendement 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Investeringen van de EU in 
inheemse productie en infrastructuur 
moeten worden ondersteund door 
maatregelen van de lidstaten en de 
Commissie om binnen de naburige landen 
van de EU en in samenwerking met derde 
landen de verspreiding van de beginselen 
en normen van de interne markt, zoals 
omschreven in het Verdrag inzake het 
Energiehandvest, te bevorderen. De 
Commissie dient te overwegen de 
Europese Energiegemeenschap, 
bestaande uit de EU en de landen van 
Zuid-Oost-Europa, eventueel uit te 
breiden tot andere derde landen, en naar 
dat patroon nieuwe regionale 
energiemarkten te creëren, zoals een 
Euromediterrane energiegemeenschap, 
teneinde de voorzieningszekerheid te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 72
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Met het oog op een grotere 
gasvoorzieningszekerheid moet tevens een 
strategische aardgasbevoorrading voor de 
lidstaten worden gewaarborgd. Wegens de 
voorrang die aan marktgebaseerde 
instrumenten toekomt, moet die 
bevoorrading geschieden door middel van 
partnerschappen tussen overheden en 
particuliere ondernemingen. 

Or. de

Motivering

Niet alleen de voorzieningszekerheid moet worden zekergesteld, Ook moet met 
partnerschappen tussen overheden en particuliere ondernemingen worden gezorgd voor een 
onafhankelijke en op de markt gebaseerde bevoorrading.

Amendement 73
Takis Hadjigeorgiou

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 

(14) De interne gasmarkt biedt de 
Gemeenschap en alle lidstaten het hoogst 
mogelijke niveau van 
voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat 
die markt ten volle zijn rol kan spelen en 
de belangen van de consument kan 
veiligstellen 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 
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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. 

vereist, voornamelijk via een transparant 
en niet-discriminerend beleid dat 
verenigbaar is met de behoeften en de 
bescherming van de consumenten door 
bewaking van de prijzen die in tijden van 
crisis een explosieve stijging vertonen 
door het geringere aanbod bij toenemende 
vraag (wet van vraag en aanbod).

Or. el

Amendement 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Unie 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 Unie, 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 werking van de interne markt en 
dat marktdistorsies en ondermijning van de 
marktreactie op een verstoring van de 
voorziening voorkomt.

Or. en

Motivering

Precisering dat beleid verenigbaar moet zijn met de werking van de interne markt en niet 
zozeer met de ‘eisen’ van die markt.
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Amendement 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Unie 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 Unie, 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 werking van de interne markt en 
dat marktdistorsies en ondermijning van de 
marktreactie op een verstoring van de 
voorziening voorkomt.

Or. en

Motivering

Precisering dat beleid verenigbaar moet zijn met de werking van de interne markt en niet 
zozeer met de ‘eisen’ van die markt.

Amendement 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een nauwkeurige omschrijving van de 
rol en de verantwoordelijkheden van de 

(15) Een nauwkeurige omschrijving van de 
rol en de verantwoordelijkheden van de 
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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.

aardgasondernemingen en bevoegde 
instanties is derhalve cruciaal om 
bevoegdheidsconflicten te vermijden en 
een goede functionering van de interne 
markt te waarborgen, met name bij 
verstoringen van de voorziening en in 
crisissituaties.

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet in de 
ontwerpverordening worden hersteld, mede om bevoegdheidsconflicten te vermijden.

Amendement 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
bevoegdheidsconflicten te vermijden en 
een goede functionering van de interne 
markt te waarborgen, met name bij 
verstoringen van de voorziening en in 
crisissituaties.

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet in de 
ontwerpverordening worden hersteld, mede om bevoegdheidsconflicten te vermijden.
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Amendement 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
bevoegdheidsconflicten te vermijden en 
een goede functionering van de interne 
markt te waarborgen, met name bij 
verstoringen van de voorziening en in 
crisissituaties.

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet in de 
ontwerpverordening worden hersteld, mede om bevoegdheidsconflicten te vermijden.

Amendement 79
Datum indiening

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 

(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, met name de 
interconnecties die toegang bieden tot het 
gasnetwerk in de EU, apparatuur die 
bidirectionele gasstromen in pijpleidingen 
mogelijk maakt, opslagfaciliteiten en LNG-
hervergassingsinstallaties, en dat zij daarbij 
rekening houden met eventuele 
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van januari 2009. verstoringen van de voorziening zoals die 
van januari 2009. Indien de nodige 
interconnecties voor de gasbedrijven 
financieel niet haalbaar zijn, maar wel 
een duidelijke meerwaarde hebben in 
termen van voorzieningscontinuïteit, dient 
de Commissie passende financiële 
stimuleringsmaatregelen voor te stellen 
om te bewerkstelligen dat alle lidstaten 
fysiek op het EU- gasnetwerk worden 
aangesloten. 

Or. en

Amendement 80
Hannes Swoboda

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 een beperkt aantal extra klanten, met 
name klanten die belangrijke, door de 
betrokken lidstaten nader te omschrijven 
openbare diensten verzorgen, 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
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Amendement 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
zelf 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

Huishoudens hebben zeker bescherming nodig, maar eventuele uitbreiding van de categorie 
beschermde klanten is een bijzonder ingewikkelde en gevoelige zaak die een goede 
effectbeoordeling vereist. Bovendien moet de uitbreiding van de definitie van beschermde 
klanten een recht blijven van de lidstaten, aangezien in het licht van nationale 
omstandigheden, met name de structuur van de energiemix en het belang van gas in die mix, 
moet worden beoordeeld of uitbreiding passend is. Daarom dient de verplichte 
communautaire bescherming in de ontwerpverordening niet verder te gaan dan de 
huishoudelijke afnemers. 

Amendement 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 

(18) Het is belangrijk dat de 
gasvoorziening aan beschermde klanten in 
stand wordt gehouden wanneer de markt 
zelf niet langer voor die voorziening kan 
zorgen. Het is essentieel dat de in 
crisissituaties te nemen maatregelen reeds 
vóór dergelijke crises worden omschreven.
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vóór dergelijke crises worden omschreven.

Or. en

Motivering

Huishoudens hebben zeker bescherming nodig, maar eventuele uitbreiding van de categorie 
beschermde klanten is een bijzonder ingewikkelde en gevoelige zaak die een goede 
effectbeoordeling vereist. Bovendien moet de uitbreiding van de definitie van beschermde 
klanten een recht blijven van de lidstaten, aangezien in het licht van nationale 
omstandigheden, met name de structuur van de energiemix en het belang van gas in die mix, 
moet worden beoordeeld of uitbreiding passend is. Daarom dient de verplichte 
communautaire bescherming in de ontwerpverordening niet verder te gaan dan de 
huishoudelijke afnemers. 

Amendement 83
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er bestaat een brede keuze aan 
instrumenten om de continuïteit van de 
energievoorziening te waarborgen. Deze 
instrumenten moeten worden gebruikt in 
een nationale, regionale en communautaire 
context, naar gelang het geval, om te 
waarborgen dat zij een consistent en 
kosteneffectief resultaat opleveren.

(19) Er bestaat een brede keuze aan 
instrumenten om de continuïteit van de 
energievoorziening te waarborgen. Deze 
instrumenten moeten worden gebruikt in 
een nationale, regionale en communautaire 
context, naar gelang het geval, om 
zekerheid te bieden aan in de eerste plaats 
de consumenten, en om te waarborgen dat 
zij een consistent en kosteneffectief 
resultaat opleveren.

Or. el

Amendement 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening. De bevoegde instanties zijn verantwoordelijk voor het opstellen van 
noodplannen maar zij moeten de aardgasondernemingen na raadplegen. 

Amendement 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bevoegde instanties. Wanneer mogelijk en 
noodzakelijk moeten ook gezamenlijke 
noodplannen op regionaal niveau worden 
opgesteld.

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening. De bevoegde instanties zijn verantwoordelijk voor het opstellen van 
noodplannen maar zij moeten de aardgasondernemingen na raadplegen.

Amendement 86
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
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duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening. De bevoegde instanties zijn verantwoordelijk voor het opstellen van 
noodplannen maar zij moeten de aardgasondernemingen na raadplegen.

Amendement 87
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze oerweging is niet consistent met de rest van de verordening. Het is de taak van de 
bevoegde instanties om noodplannen op te stellen.

Amendement 88
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten (23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
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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.

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 solidariteitsmechanismen 
uitwerken. Ondernemingen in de 
aardgassector moeten maatregelen treffen 
zoals commerciële overeenkomsten, die
aanzwengeling van de gasinvoer of snellere 
vrijgave van aardgas uit opslagfaciliteiten 
kunnen behelzen. Het is belangrijk dat de 
ondernemingen in de aardgassector 
worden aangemoedigd om tevoren 
onderlinge regelingen te treffen.
Ondernemingen in de aardgassector 
moeten altijd op redelijke en billijke wijze 
worden gecompenseerd voor de 
maatregelen die van hen worden verlangd 
als voorbereiding op een noodsituatie.
Verplichtingen tot 
solidariteitsmaatregelen moeten beperkt 
blijven tot de voorziening aan 
huishoudelijke afnemers.
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

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet in de 
ontwerpverordening worden hersteld.
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Amendement 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 solidariteitsmechanismen 
uitwerken. Ondernemingen in de 
aardgassector moeten maatregelen treffen 
zoals commerciële overeenkomsten, die
aanzwengeling van de gasinvoer of snellere 
vrijgave van aardgas uit opslagfaciliteiten 
kunnen behelzen. Het is belangrijk dat de 
ondernemingen in de aardgassector 
worden aangemoedigd om tevoren 
onderlinge regelingen te treffen.
Ondernemingen in de aardgassector 
moeten altijd op redelijke en billijke wijze 
worden gecompenseerd voor de 
maatregelen die van hen worden verlangd 
als voorbereiding op een noodsituatie.
Verplichtingen tot 
solidariteitsmaatregelen moeten beperkt 
blijven tot de voorziening aan 
huishoudelijke afnemers.
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

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening.
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Amendement 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 solidariteitsmechanismen 
uitwerken. Ondernemingen in de 
aardgassector moeten maatregelen treffen 
zoals commerciële overeenkomsten, die
aanzwengeling van de gasinvoer of snellere 
vrijgave van aardgas uit opslagfaciliteiten 
kunnen behelzen. Het is belangrijk dat de 
ondernemingen in de aardgassector 
worden aangemoedigd om tevoren 
onderlinge regelingen te treffen.
Ondernemingen in de aardgassector 
moeten altijd op redelijke en billijke wijze 
worden gecompenseerd voor de 
maatregelen die van hen worden verlangd 
als voorbereiding op een noodsituatie.
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

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening.
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Amendement 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Aangezien het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie een 
sterkere solidariteit tussen de lidstaten 
verlangt in het geval van een 
communautaire noodsituatie en met name 
de ondersteuning van lidstaten 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 
werken. 

Or. ro

Motivering

Verwijzing naar artikel 194 van het Verdrag van Lissabon dat bepaalt dat het beleid van de 
Unie op energiegebied in een geest van solidariteit moet worden uitgevoerd. 
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Amendement 92
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De Groep coördinatie gas, opgericht 
overeenkomstig Richtlijn 2004/67/EG van 
26 april 2004 betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de aardgasvoorziening, 
moet de Commissie bij communautaire 
noodsituaties advies verlenen om de 
coördinatie te vergemakkelijken van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid. Deze groep moet 
ook toezien op de adequaatheid en 
geschiktheid van de krachtens deze 
verordening te treffen maatregelen.

(28) De Groep coördinatie gas, opgericht 
overeenkomstig Richtlijn 2004/67/EG van 
26 april 2004 betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de aardgasvoorziening, 
moet de Commissie bij de beoordeling of 
van een communautaire noodsituatie 
sprake is, alsook bij communautaire 
noodsituaties advies verlenen om de 
coördinatie te vergemakkelijken van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid. Deze groep moet 
ook toezien op de adequaatheid en 
geschiktheid van de krachtens deze 
verordening te treffen maatregelen.

Or. de

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG) is vanwege haar samenstelling uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, de energie-industrie en de verbruikers het beste in staat de voorzieningstoestand 
te beoordelen en ingeval van een communautaire noodsituatie, te fungeren als platform voor 
samenwerking tussen bedrijfsleven,, de overheid en de Europese Commissie. Op grond van 
deze deskundigheid moet de Groep ook in een eerder stadium worden geraadpleegd, namelijk 
als de Commissie moet beoordelen of van een communautaire noodsituatie sprake is. 

Amendement 93
Takis Hadjigeorgiou

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 zelf niet langer aan de gasvraag kan 
voldoen, moeten optreden. Dergelijke 
uitzonderlijke maatregelen moeten volledig 
in overeenstemming zijn met de Unieregels 
en moeten aan de Commissie en aan de 
Groep coördinatie gas worden aangemeld.

Or. en

Motivering

Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen kunnen in de noodfase 
naast elkaar functioneren. De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van 
verschillende belanghebbenden in zich verenigt, is het beste platform voor discussie en 
uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en coördinatie met de betrokken 
partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de maatregelen in verband met de 
voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de GCG standaard geraadpleegd 
worden door de Commissie in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening.
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Amendement 95
Paul Rübig

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.

(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 zelf niet langer aan de gasvraag kan 
voldoen, moeten optreden. Dergelijke 
uitzonderlijke maatregelen moeten volledig 
in overeenstemming zijn met de Unieregels 
en moeten aan de Commissie en aan de 
Groep coördinatie gas worden aangemeld.

Or. en

Motivering

Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen kunnen in de noodfase 
naast elkaar functioneren. De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van 
verschillende belanghebbenden in zich verenigt, is het beste platform voor discussie en 
uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en coördinatie met de betrokken 
partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de maatregelen in verband met de 
voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de GCG standaard geraadpleegd 
worden door de Commissie in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening.

Amendement 96
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Deze verordening heeft tot doel de 
aardgasondernemingen en bevoegde 

(29) Deze verordening heeft tot doel de 
aardgasondernemingen en bevoegde 
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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.

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 Unieregels 
en moeten aan de Commissie en aan de 
Groep coördinatie gas worden aangemeld.

Or. en

Amendement 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 Unieregels 
en moeten aan de Commissie en aan de 
Groep coördinatie gas worden aangemeld.

Or. lt
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Amendement 98
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge 
van moeilijkheden in een derde land, een 
rol als bemiddelaar en facilitator te 
spelen.

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, zou
de Commissie een advieseenheid kunnen 
opzetten om in crisissituaties de 
gasstromen te monitoren binnen de Unie in 
overleg met en na toestemming van de 
betrokken lidstaat en buiten de Unie in 
overleg met en na toestemming van 
betrokken derde landen. 

Or. en

Amendement 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, 
moet de Commissie een 
"energievoorzieningszekerheidclausule" 
opnemen in handels-, associatie- alsmede 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten met 
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pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

productie- en doorvoerlanden. De 
Commissie moet de acties ten aanzien van 
derde landen coördineren en daarbij 
regelingen uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Unie te waarborgen. De Commissie moet 
gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Unie en, wanneer een 
crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, om door 
middel van de Hoge Vertegenwoordiger/ 
vicevoorzitter van de Commissie een rol 
als bemiddelaar en facilitator te spelen.

Or. en

Amendement 100
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, met 
name in geval van een noodsituatie in de 
Unie, moet de Commissie na overleg met 
de Groep coördinatie gas de acties ten 
aanzien van derde landen coördineren en 
daarbij regelingen uitwerken met 
productie- en doorvoerlanden om 
crisissituaties aan te pakken en een stabiele 
gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 
Commissie moet na overleg met de Groep 
coördinatie gas gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Unie en, wanneer een 
crisis ontstaat ten gevolge van 
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moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

Or. en

Amendement 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, met 
name in geval van een noodsituatie in de 
Unie, moet de Commissie na overleg met 
de Groep coördinatie gas de acties ten 
aanzien van derde landen coördineren en 
daarbij regelingen uitwerken met 
productie- en doorvoerlanden om 
crisissituaties aan te pakken en een stabiele 
gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 
Commissie moet na overleg met de Groep 
coördinatie gas gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Unie en, wanneer een
crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden door de Commissie in overeenstemming met 
de bepalingen van deze verordening.
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Amendement 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, met 
name in geval van een noodsituatie in de 
Unie, moet de Commissie na overleg met 
de Groep coördinatie gas de acties ten 
aanzien van derde landen coördineren en 
daarbij regelingen uitwerken met 
productie- en doorvoerlanden om 
crisissituaties aan te pakken en een stabiele 
gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 
Commissie moet na overleg met de Groep 
coördinatie gas gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Unie en, wanneer een 
crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden door de Commissie in overeenstemming met 
de bepalingen van deze verordening.
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Amendement 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, met 
name in geval van een noodsituatie in de 
Unie, moet de Commissie na overleg met 
de Groep coördinatie gas de acties ten 
aanzien van derde landen coördineren en 
daarbij regelingen uitwerken met 
productie- en doorvoerlanden om 
crisissituaties aan te pakken en een stabiele 
gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 
Commissie moet na overleg met de Groep 
coördinatie gas gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Unie en, wanneer een 
crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden door de Commissie in overeenstemming met 
de bepalingen van deze verordening.
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Amendement 104
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, met 
name in geval van een noodsituatie in de 
Unie, moet de Commissie na overleg met 
de Groep coördinatie gas de acties ten 
aanzien van derde landen coördineren en 
daarbij regelingen uitwerken met 
productie- en doorvoerlanden om 
crisissituaties aan te pakken en een stabiele 
gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 
Commissie moet na overleg met de Groep 
coördinatie gas gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Unie en, wanneer een 
crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden door de Commissie in overeenstemming met 
de bepalingen van deze verordening.
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Amendement 105
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, met 
name in geval van een noodsituatie in de 
Unie, moet de Commissie na overleg met 
de Groep coördinatie gas de acties ten 
aanzien van derde landen coördineren en 
daarbij regelingen uitwerken met 
productie- en doorvoerlanden om 
crisissituaties aan te pakken en een stabiele 
gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 
Commissie moet na overleg met de Groep 
coördinatie gas gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Unie en, wanneer een 
crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen.

Or. en

Amendement 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de Unie, 
moet de Commissie de noodmaatregelen
ten aanzien van derde landen coördineren 
en daarbij regelingen uitwerken met 
productie- en doorvoerlanden om 
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doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen. 

crisissituaties aan te pakken en een stabiele 
gasstroom naar de Unie te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden om te 
verzoeken een monitoringseenheid op te 
zetten om in crisissituaties de gasstromen 
te monitoren binnen en, in overleg met 
betrokken derde landen, buiten de Unie en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, om door 
middel van de Commissaris voor energie 
en de vicevoorzitter van de 
Commissie/Hoge Vertegenwoordiger een 
rol als bemiddelaar en facilitator te spelen.

Or. en

Motivering

De Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie en de Commissaris voor 
energie dienen betrokken te worden bij elk stadium van de tenuitvoerlegging van de 
verordening. In het bijzonder moet deze in crisissituaties tegenover derde landen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de functie vervullen van bemiddelaar en 
onderhandelaar namens de lidstaten. De Commissaris voor energie moet in het bijzonder de 
activiteiten van de Groep coördinatie gas coördineren, die in geval van crisis verplicht moet 
worden geraadpleegd.

Amendement 107
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Verzoekt de Commissie een 
voorstel op te stellen om de klanten als 
preventieve maatregel doeltreffend te 
beschermen tegen prijsafspraken tussen 
de betrokken economische organen.

Or. el
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Amendement 108
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Contracten betreffende 
gasleveringen uit derde landen mogen 
geen bepalingen bevatten die in strijd zijn 
met de EU-voorschriften van de interne 
markt, met name beperkingen inzake 
wederuitvoer of clausules met dezelfde 
werking als een zogenoemde 
"bestemmingsclausule". 

Or. en

Amendement 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 door een goede
en continue functionering van de interne 
gasmarkt te waarborgen en door 
buitengewone maatregelen in te voeren 
die moeten worden toegepast wanneer de 
markt niet meer in de noodzakelijke 
gasleveranties kan voorzien, een en ander
met behulp van een duidelijke 
omschrijving en toewijzing van 
verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Unieniveau, zowel preventieve acties 
als reacties op concrete verstoringen van de 
voorziening dan wel op ernstige en 
concrete risico’s voor dergelijke 
verstoringen, in een geest van solidariteit 
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tussen de lidstaten.

Or. en

Motivering

Feitelijke onderbrekingen in de voorziening mogen niet de enige reden zijn om in te grijpen; 
ook bij ernstige en concrete risico’s voor dergelijke onderbrekingen moeten er maatregelen 
worden getroffen. In de verordening moet ook worden onderstreept dat een en ander in een 
geest van solidariteit moet geschieden, conform de conclusies van de Europese Raad van 
maart 2009 en artikel 176 A van het Verdrag van Lissabon. Deze solidariteit is van vitaal 
belang voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijk EU-energiebeleid en moet zowel 
intern als extern op politiek niveau gestalte krijgen in dialoog met derde landen, niet alleen 
wanneer zich een crisis voordoet in de energievoorziening, maar ook wanneer dat niet het 
geval is.

Amendement 110
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld die gericht zijn op het 
veiligstellen van de 
gasvoorzieningszekerheid om een goede en 
continue functionering van de interne 
gasmarkt te waarborgen met behulp van 
een duidelijke omschrijving en toewijzing 
van verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Gemeenschapsniveau, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening.

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld die gericht zijn op het 
veiligstellen van de 
gasvoorzieningszekerheid door een goede
en continue functionering van de interne 
gasmarkt te waarborgen en door 
buitengewone maatregelen in te voeren 
die moeten worden toegepast wanneer de 
markt niet meer in de noodzakelijke 
gasleveranties kan voorzien, een en ander
met behulp van een duidelijke 
omschrijving en toewijzing van 
verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Unieniveau, zowel preventieve acties 
als reacties op concrete verstoringen van de 
voorziening dan wel op ernstige en 
concrete risico’s voor dergelijke 
verstoringen, in een geest van solidariteit 
tussen de lidstaten.

Or. en
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Amendement 111
Takis Hadjigeorgiou

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 waarbij altijd het 
voordeel van de klanten als criterium 
wordt gehanteerd en met behulp van een 
duidelijke omschrijving en toewijzing van 
verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen met 
transparante procedures op lidstaat- en 
Unieniveau, zowel preventieve acties als 
reacties op concrete verstoringen van de 
voorziening.

Or. el

Amendement 112
Werner Langen

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 

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 
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preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening.

lidstaten, de betreffende regionale 
samenwerkingverbanden en de 
Gemeenschap, zowel preventieve acties als 
reacties op concrete verstoringen van de 
voorziening.

Or. de

Motivering

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Amendement 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Unie, zowel preventieve 
acties als reacties op concrete verstoringen 
van de voorziening. 

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
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duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening.

Amendement 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 bedoelde maatregelen gelden 
alleen in geval van acute crisissituaties 
waarvoor de lidstaten een passend 
nationaal kader opzetten om de 
gasvoorziening te waarborgen.

Or. en

Motivering

De Commissie dient slechts gemeenschappelijke minimumeisen op EU-niveau vast te stellen, 
zodat de lidstaten passende nationale kaders kunnen creëren waarbij rekening wordt 
gehouden met hun specifieke omstandigheden en huidige situatie. De voorzieningszekerheid 
moet op regionaal niveau worden aangepakt zodat aansluiting bestaat met de bepalingen van 
het derde energieliberaliseringspakket.

Amendement 115
Alejo Vidal-Quadras

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, aan een gasdistributienet 
aangesloten afnemers;

Or. en
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Motivering

Dit amendement moet samen met de amendementen op artikel 5 en artikel 8 worden 
behandeld. Het concept "beschermde klanten" hangt rechtstreeks samen met de 
verplichtingen van alle lidstaten op het vlak van solidariteit. Door een ruime definitie bestaat 
het gevaar van verstoring van de interne markt en "freeloading" (profiteursproblematiek) als 
de ene lidstaat een groot aantal sectoren en een andere lidstaat alleen huishoudens tot 
beschermde klanten verklaart. Een uniforme definitie is noodzakelijk. Als een lidstaat echter 
in staat is verdere maatregelen voor andere sectoren te nemen, moet dit worden toegestaan 
(zie amendementen op artikel 8 en artikel 5).

Amendement 116
Claude Turmes

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, aan een gasdistributienet 
aangesloten afnemers;

Or. en

Motivering

De definitie van beschermde klanten moet zo duidelijk en beperkt mogelijk zijn. De 
voorzieningszekerheid noch de klant zou erbij gebaat zijn als een te grote groep klanten wordt 
beschermd.

Amendement 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "beschermde klanten", alle (1) "beschermde klanten", alle 
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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;

huishoudelijke, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers;

Or. en

Motivering

Huishoudens hebben zeker bescherming nodig, maar eventuele uitbreiding van de categorie 
beschermde klanten is een bijzonder ingewikkelde en gevoelige zaak die een goede 
effectbeoordeling vereist. Bovendien moet de uitbreiding van de definitie van beschermde 
klanten een recht blijven van de lidstaten, aangezien in het licht van nationale 
omstandigheden, met name de structuur van de energiemix en het belang van gas in die mix, 
moet worden beoordeeld of uitbreiding passend is. Daarom dient de verplichte 
communautaire bescherming in de ontwerpverordening niet verder te gaan dan de 
huishoudelijke afnemers. 

Amendement 118
Hannes Swoboda

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, aan een gasdistributienet 
aangesloten afnemers. De betrokken 
lidstaat kan besluiten een beperkt aantal 
extra klanten op te nemen, met name 
klanten die belangrijke openbare diensten 
leveren; deze uitbreiding mag echter in 
geen geval in strijd zijn met de beginselen 
van Europese of regionale solidariteit ten 
opzichte van landen met 
voorzieningsproblemen.

Or. en



PE438.187v01-00 58/117 AM\801609NL.doc

NL

Amendement 119
Werner Langen

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, aan een gasdistributienet 
aangesloten afnemers;

Or. de

Motivering

De communautaire regeling moet worden beperkt tot klanten die in geval van verstoring van 
de voorziening geen alternatief hebben en op de gasvoorziening zijn aangewezen om in hun 
basisbehoeften te voorzien. Elke uitbreiding van het begrip "beschermde klanten" ondermijnt 
de zin van de voorzieningsstandaard die voor de preventieve en noodplannen ook 
maatregelen aan de vraagzijde mogelijk maakt. Een te ruime definitie leidt ertoe dat het 
beschermingsmechanisme niet doeltreffend werkt en dat de mogelijkheid voor maatregelen 
aan de vraagzijde wordt beperkt.

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

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, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers en, 
als de betrokken lidstaat dat zo beslist, 
eventueel ook scholen, ziekenhuizen en 
andere instellingen die noodhulpdiensten 
of medische, sociale en educationele 
publieke diensten aanbieden alsook 
ondernemingen die elementaire 
levensmiddelen aan de bevolking leveren, 
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op voorwaarde dat zij reeds zijn 
aangesloten op het gasdistributienet;

Or. ro

Motivering

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

Amendement 121
Marian-Jean Marinescu

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, aan een gasdistributienet 
aangesloten afnemers en, als de betrokken 
lidstaat dat zo beslist, eventueel ook 
klanten waar gas nodig is om een 
essentiële openbare dienst te verlenen 
zoals kleine en middelgrote 
ondernemingen, scholen of ziekenhuizen; 

Or. en

Amendement 122
Teresa Riera Madurell

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 

(1) "beschermde klanten", alle aan een 
gasnet aangesloten klanten waarover de 
betrokken lidstaat beslist, waarbij rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
kenmerken van de energiemarkt en aan 
de vastgestelde criteria wordt voldaan; 
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aangesloten op het gasdistributienet;

Or. en

Motivering

De definitie van beschermde klanten zou de lidstaten enige ruimte moeten laten voor 
flexibiliteit om de norm middels duidelijk omschreven criteria aan te passen aan hun 
nationale omstandigheden. Zo spelen gasgestookte centrales in Spanje een relevante rol. Het 
Spaanse gasnet is zodanig opgezet dat warmte kan worden opgeslagen, hetgeen vereist is 
voor de ontwikkeling en integratie van de hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 123
Paul Rübig

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, aan een gasdistributienet 
aangesloten afnemers en voor de 
voorzieningszekerheid relevante 
energiecentrales, 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties en 
stadsverwarmingsinstallaties, 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;

Or. de

Motivering

De levering van warmte en elektriciteit om de basisdienstverlening aan de klant te handhaven 
wordt gewaarborgd door rekening te houden met relevante productie-eenheden.



AM\801609NL.doc 61/117 PE438.187v01-00

NL

Amendement 124
Fiorello Provera, Lara Comi

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, 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 zijn 
aangesloten op het gasdistributienet, alsook 
gasgestookte thermo-elektrische centrales 
indien deze strikt noodzakelijk zijn voor 
de levering van elektriciteit aan dergelijke 
klanten;

Or. it

Motivering

Er moet een verwijzing worden opgenomen naar gasgestookte thermo-elektrische centrales 
om de paradoxale situatie te voorkomen dat wel gas, maar geen elektriciteit aan beschermde 
klanten wordt geleverd; het woordje "reeds" moet worden geschrapt omdat de verordening 
niet alleen dient te gelden voor klanten die op een netwerk zijn aangesloten op het moment 
dat de verordening in werking treedt, maar ook voor klanten die zijn aangesloten op het 
moment dat een crisis ontstaat.

Amendement 125
Takis Hadjigeorgiou

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 

(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 in het openbaar 
belang, op voorwaarde dat zij reeds zijn 
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aangesloten op het gasdistributienet; aangesloten op het gasdistributienet;

Or. en

Amendement 126
András Gyürk

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, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers en, 
als de betrokken lidstaat dat zo beslist, 
eventueel ook kleine en middelgrote 
ondernemingen en openbare instellingen, 
op voorwaarde dat zij reeds zijn 
aangesloten op het gasdistributienet;

Or. hu

Motivering

Het moet mogelijk zijn openbare instellingen een beschermde status te verlenen.

Amendement 127
Fiorello Provera, Lara Comi

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, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers en, 
als de betrokken lidstaat dat zo beslist, 
eventueel ook:

(a) kleine en middelgrote ondernemingen, 
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scholen en ziekenhuizen, op voorwaarde 
dat zij reeds zijn aangesloten op het 
gasdistributienet, en 
(b) elektriciteitscentrales voor de beperkte 
hoeveelheid - door de bevoegde instantie 
vastgesteld op basis van de nationale 
behoeften - die nodig is om in geval van 
verstoring van de gasvoorziening 
onderbreking van de elektriciteitstoevoer 
naar de klant te voorkomen;

Or. en

Amendement 128
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 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) De bevoegde instantie, de nationale 
regelgevende autoriteit. Dit geldt 
onverminderd algemene 
beleidsrichtsnoeren van de overheid die
geen verband houden met de regelgevende 
taken en bevoegdheden krachtens artikel 
41 van Richtlijn 2009/73/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas 
(1) en belet de lidstaat niet om bepaalde 
taken in het kader van deze verordening toe 
te wijzen aan andere entiteiten 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. Deze taken worden dan 
uitgevoerd onder het toezicht van de 
bevoegde instantie en worden 
gespecificeerd in de in artikel 4 bedoelde 
plannen.

_______________________
1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94.
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Or. en

Motivering

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Amendement 129
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 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 
regeringsinstantie die door de lidstaten is 
aangewezen als verantwoordelijke voor de 
zekerheid van de gasvoorziening en/of de 
nationale regelgevende instantie. 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. De centrale rol blijft 
voorbehouden aan de nationale 
regeringsinstantie.

Or. de

Motivering

Veiligstelling van de aardgasvoorziening in geval van een crisis is de kerntaak van de staat. 
In ieder geval dienen geen bevoegdheden te worden verleend aan een instantie die belangen 
dient welke in strijd zijn met de voorzieningszekerheid.
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Amendement 130
Takis Hadjigeorgiou

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

Amendement 131
Paul Rübig

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 
gemeenschappelijke taak van de 
aardgasondernemingen, de bevoegde 
instanties, de lidstaten, de Commissie en, 
zo nodig, andere dan beschermde klanten, 
elk binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen.

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening.



PE438.187v01-00 66/117 AM\801609NL.doc

NL

Amendement 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 in de 
eerste plaats een taak van de 
aardgasondernemingen. De bevoegde 
instanties van de lidstaten en de Commissie
steunen de aardgasondernemingen, elk 
binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen.

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
voorzieningszekerheid te garanderen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), is niet 
duidelijk weerspiegeld in de ontwerpverordening. Dit beginsel moet worden hersteld in de 
ontwerpverordening.

Amendement 133
Francisco Sosa Wagner

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 en de 
Commissie, elk binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen.
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Or. en

Amendement 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 en de 
goede werking van de interne markt 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.

Or. en

Motivering

Een eerste vereiste voor de gasvoorzieningszekerheid is de goede werking van de interne 
markt. 

Amendement 135
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De gasvoorzieningszekerheid is een taak 
van de aardgasondernemingen, de 
bevoegde instanties van de lidstaten, de 
industriële afnemers van gas en de 
Commissie, elk binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen. Voor ernstiger 
gevallen van onderbreking van de 
gasvoorziening voorziet deze verordening 
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in een mechanisme dat stoelt op een 
"bottom-up aanpak. In de eerste fase is 
het aan afzonderlijke 
aardgasondernemingen, respectievelijk 
groepen van aardgasondernemingen om 
op de onderbreking van de voorziening te 
reageren; indien dat onvoldoende blijkt, 
moeten de lidstaten maatregelen treffen 
om de onderbreking van de voorziening te 
beëindigen. Passende maatregelen op het 
niveau van de Gemeenschap moeten pas 
worden genomen wanneer de in de eerste 
twee fasen getroffen maatregelen 
onvoldoende zijn gebleken. Prioritair 
moet gedacht worden aan 
grensoverschrijdende regionale 
oplossingen.

Or. de

Motivering

Verduidelijking van een reactie op een crisissituatie in lijn met de getrapte bottom-up aanpak 
(1. Industrie, 2. Lidstaten; 3. Regionale samenwerkingsverbanden; 4 In uitzonderlijke 
gevallen: de EU). Bij verstoring van de leveringen zijn de aardgasondernemingen de laatste 
schakel, aangezien zij beschikken over de transportcapaciteit, de voorraden en de kennis over 
het verbruik. Een dergelijke aanpak is efficiënter en minder bureaucratisch, en staat garant 
voor het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor 
het veiligstellen van de gasvoorziening. 
Deze maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, de 
instelling van preventieve actieplannen, de 
instelling van een noodplan en de 

2. Elke lidstaat wijst op doorzichtige 
voorwaarden een onafhankelijke 
bevoegde instantie aan die 
verantwoordelijk is voor de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen voor 
het veiligstellen van de gasvoorziening 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening. Deze maatregelen zijn onder 
meer de tweejaarlijkse risico- en 
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permanente monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

effectbeoordeling, waaronder de evaluatie 
van geopolitieke risico’s, de instelling van 
preventieve actieplannen, de instelling van 
een noodplan en de permanente monitoring 
van de gasvoorzieningszekerheid op 
nationaal niveau. De bevoegde instanties 
werken met elkaar samen om verstoringen 
van de voorziening te voorkomen en de 
schade bij eventuele verstoringen te 
beperken.

Or. en

Motivering

In de toekomstige verordening moet worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico-
en effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren op grond van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie waarbij zo nodig rekening wordt gehouden met 
bijzondere nationale omstandigheden en bijzonderheden. De resultaten moeten worden 
vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden geëvalueerd om hun 
geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op regionaal niveau kunnen 
worden voorbereid.

Amendement 137
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor het 
veiligstellen van de gasvoorziening. Deze 
maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, de instelling 
van preventieve actieplannen, de instelling 
van een noodplan en de permanente 
monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

2. Elke lidstaat wijst op doorzichtige 
voorwaarden een bevoegde instantie aan 
die onafhankelijk van de 
marktdeelnemers opereert en die 
verantwoordelijk is voor de 
tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor het 
veiligstellen van de gasvoorziening. Deze 
maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, de instelling 
van preventieve actieplannen, de instelling 
van een noodplan en de permanente 
monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
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elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

Or. en

Motivering

De gasvoorziening van de EU wordt door verschillende lidstaten als een voorrecht van de 
overheid beschouwd. Het moet dan ook mogelijk blijven het beheer van en de controle op de 
gasvoorziening aan de overheidsdiensten toe te vertrouwen en deze bevoegdheden niet te 
delegeren aan een nationale instantie ad hoc.

Amendement 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor 
het veiligstellen van de gasvoorziening. 
Deze maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, de 
instelling van preventieve actieplannen, de 
instelling van een noodplan en de 
permanente monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van de maatregelen 
voor het veiligstellen van de 
gasvoorziening overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening. Deze 
maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico- en effectbeoordeling, 
de instelling van preventieve actieplannen, 
de instelling van een noodplan en de 
permanente monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren op grond van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
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resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.

Amendement 139
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde 
instantie aan die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor het 
veiligstellen van de gasvoorziening. Deze 
maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, de instelling 
van preventieve actieplannen, de instelling 
van een noodplan en de permanente 
monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

2. De bevoegde instantie is
verantwoordelijk is voor de 
tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor het 
veiligstellen van de gasvoorziening. Deze 
maatregelen zijn onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, de instelling 
van preventieve actieplannen, de instelling 
van een noodplan en de permanente 
monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. De bevoegde instanties werken met 
elkaar samen om verstoringen van de 
voorziening te voorkomen en de schade bij 
eventuele verstoringen te beperken.

Or. en

Motivering

Follow-up van het amendement op artikel 2, lid 2. Als in de definitie wordt verduidelijkt dat 
de nationale regelgevende autoriteit de bevoegde instantie is, moet de aanwijzing van de 
bevoegde instantie door de lidstaten worden geschrapt.
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Amendement 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie en de lidstaten 
versterken, in het kader van deze 
verordening en gezien artikel 176A van 
het Verdrag, de monitoring betreffende de 
veiligstelling van de aardgasvoorziening 
uit derde landen en stellen specifieke 
urgentiemaatregelen voor in het geval van 
verstoring van de voorziening. De 
Commissie coördineert 
geschillenbeslechtingsmechanismen met 
derde landen en intensiveert de 
energiedialoog, o.a. in het kader van het 
Energiehandvest en de 
Energiegemeenschap.

Or. nl

Amendement 141
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 omschreven 
verantwoordelijkheden laten de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
onverlet om het noodsituatieniveau 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, punt 3 af 
te kondigen of in geval van een 
noodsituatie de noodmaatregelen uit te 
voeren als bedoeld in het overeenkomstig 
artikel 9 opgestelde noodplan. 

Or. en
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Motivering

De bevoegde instantie, i.e. de nationale regelgevende autoriteit, is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de meeste taken als bedoeld in deze verordening. In geval van een crisis blijft 
de bevoegde minister of de regering van een lidstaat echter politiek verantwoordelijk voor de 
afkondiging van een noodsituatie of de uitvoering van specifieke noodmaatregelen 
overeenkomstig de in het noodplan omschreven acties.

Amendement 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie zorgt voor de coördinatie 
tussen de bevoegde instanties op 
Unieniveau met behulp van de Groep 
coördinatie gas, met name in het geval van 
een communautaire noodsituatie.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van de Commissie moeten zich richten op de hoogste doeltreffendheid van 
de acties, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid dat de lidstaten de 
meest geschikte maatregelen vaststellen met het oog op hun specifieke nationale situatie. 
Vervalsing van de concurrentie, maar ook een beperking van de initiatieven van de lidstaten 
en Europese ondernemingen op het gebied van projecten en infrastructuur, moet worden 
voorkomen. Tenslotte moet ook de rol van de Groep coördinatie gas volledig worden erkend.

Amendement 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie zorgt voor de coördinatie 
tussen de bevoegde instanties op 
Unieniveau met behulp van de Groep 
coördinatie gas, met name in het geval van 
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noodsituatie. een communautaire noodsituatie.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van de Commissie moeten zich richten op de hoogste doeltreffendheid van 
de acties, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid dat de lidstaten de 
meest geschikte maatregelen vaststellen met het oog op hun specifieke nationale situatie. 
Vervalsing van de concurrentie, maar ook een beperking van de initiatieven van de lidstaten 
en Europese ondernemingen op het gebied van projecten en infrastructuur, moet worden 
voorkomen. Tenslotte moet ook de rol van de Groep coördinatie gas volledig worden erkend.

Amendement 144
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie zorgt voor de coördinatie 
tussen de bevoegde instanties op 
Unieniveau met behulp van de Groep 
coördinatie gas, met name in het geval van 
een communautaire noodsituatie.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van de Commissie moeten zich richten op de hoogste doeltreffendheid van 
de acties, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid dat de lidstaten de 
meest geschikte maatregelen vaststellen met het oog op hun specifieke nationale situatie. 
Vervalsing van de concurrentie, maar ook een beperking van de initiatieven van de lidstaten 
en Europese ondernemingen op het gebied van projecten en infrastructuur, moet worden 
voorkomen. Tenslotte moet ook de rol van de Groep coördinatie gas volledig worden erkend.
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Amendement 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie voert de maatregelen 
waarin deze verordening voorziet, uit. Tot 
deze maatregelen behoren onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, het houden 
van een permanent toezicht op de 
gasvoorzieningszekerheid alsmede het 
opstellen van preventieve actieplannen en 
actieplannen voor noodsituaties op 
communautair niveau.

Or. en

Amendement 146
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie neemt met de 
bevoegde communautaire autoriteiten alle 
maatregelen die nodig zijn om bestaande, 
door de Europese Unie goedgekeurde 
projecten met het oog op de diversificatie 
van de gasbronnen en aanvoerroutes zo 
spoedig mogelijk te realiseren en te 
voltooien.

Or. ro

Motivering

Directe verwijzing naar het Nabucco-project, het enige project van de Europese Unie dat aan 
al deze voorwaarden voldoet.
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Amendement 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Amendement 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 gebaseerd op de volgens artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
duidelijk omschreven, transparant, 
evenredig, niet-discriminerend en 
verifieerbaar en verstoren niet op onnodige 
wijze de mededinging en de goede 
functionering van de interne markt.

Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren op grond van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
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regionaal niveau kunnen worden voorbereid.

Amendement 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 gebaseerd op de volgens artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
duidelijk omschreven, transparant, 
evenredig, niet-discriminerend en 
verifieerbaar en verstoren niet op onnodige 
wijze de mededinging en de goede 
functionering van de interne markt.

Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren op grond van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.

Amendement 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

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

wijze de mededinging en de goede 
functionering van de interne markt, maar 
bevorderen deze juist.

Or. en

Motivering

De interne markt en de mededinging zijn een waarborg voor gasvoorzieningszekerheid. 

Amendement 151
Claude Turmes

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 verstoren niet op onnodige 
wijze de mededinging en de goede 
functionering van de interne markt. De 
Commissie zorgt er samen met de 
bevoegde instantie voor dat er geen 
clausules die als bestemmingsclausule 
bedoeld zijn, voorkomen in 
aardgascontracten die zijn afgesloten 
tussen lidstaten of hun 
aardgasondernemingen en derde landen. 
Dit laat de bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten onverlet.
Dergelijke maatregelen laten verder de 
bestaande EU-marktmechanismen 
betreffende broeikasgasemissies onverlet, 
in geval van industriële sectoren die onder 
dergelijke mechanismen vallen.

Or. en
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Amendement 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Om de gevolgen van mogelijke 
crises als gevolg van de onderbreking van 
de gastoevoer te verminderen, moeten de 
lidstaten een gemeenschappelijke strategie 
uitstippelen om te zorgen voor de 
diversificatie van de energiebronnen, de 
aanvoerroutes en de 
voorzieningsbronnen. 

Or. ro

Motivering

Als de lidstaten hun afhankelijkheid van externe gasbronnen willen verminderen, moeten zij 
zich niet alleen richten op gas, maar ook op andere energiebronnen.

Amendement 153
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen om de voorzieningszekerheid 
op lange termijn veilig te stellen
Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
een verslag in met voorstellen voor 
regelgevingsmaatregelen die kunnen 
worden getroffen om de geografische 
gasvoorziening en de gasaanvoerroutes 
naar de EU op communautair niveau te 
diversifiëren. Dit verslag dient voorstellen 
aan de verschillende lidstaten te omvatten 
inzake activiteiten en maatregelen om de 
gasvoorzieningszekerheid te verbeteren. 
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Het verslag dient met name ook een 
evaluatie te omvatten van de rol van LNG-
installaties. Een overzicht van de 
opslagcapaciteiten voor gas voor en in de 
verschillende lidstaten moet hierbij 
worden gevoegd.
Daarnaast dient het verslag voorstellen te 
omvatten voor een intensievere regionale 
samenwerking bij het opzetten van 
preventieve actieplannen en noodplannen 
op regionaal niveau. De regionale 
samenwerking met het oog op de 
uitvoering van deze verordening wordt 
geleid door de bevoegde instanties van de 
lidstaten, waarbij de 
aardgasondernemingen, de regelgevende 
autoriteiten en de industriële afnemers 
zijn betrokken, een en ander in nauwe 
samenwerking met de Commissie. De 
regionale samenwerking mag niet in strijd 
zijn met de algemene Europese 
solidariteitsverplichtingen, maar versterkt 
de geest van solidariteit.

Or. en

Amendement 154
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen om de voorzieningszekerheid 

op lange termijn veilig te stellen
1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 6 
maanden na inwerkingtreding] legt de 
Commissie de basis voor een vroegtijdig 
waarschuwingssysteem in de gassector.
Dit systeem dient bilaterale 
overeenkomsten te omvatten tussen de EU 
en derde landen inzake een 
gemeenschappelijke preventieve en snelle 
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reactie op een noodsituatie of de dreiging 
van een dergelijke situatie.
2. De Commissie dient een alomvattend 
plan in dat passende stimulansen inhoudt 
waarmee kan worden voldaan aan de 
verplichting die voortvloeit uit artikel 6.

Or. en

Amendement 155
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen om de voorzieningszekerheid 

op lange termijn veilig te stellen
Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
de volgende verslagen in: 
(i) een verslag met voorstellen voor 
regelgevingsmaatregelen die kunnen 
worden getroffen om de geografische 
gasvoorziening en de gasaanvoerroutes 
naar de EU op EU-niveau te 
diversifiëren; dit verslag dient met name 
ook een evaluatie te omvatten van de rol 
van LNG-installaties;
(ii) een verslag met voorstellen om de 
vraag naar gas in toeleverings- en 
doorvoerlanden te drukken, met name 
door maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie.

Or. en
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Amendement 156
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
1. De lidstaten moeten uiterlijk op [12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening] in het kader van 
partnerschappen tussen overheden en 
particuliere ondernemingen voorzien in 
een strategische aardgasvoorraad voor 
een periode van 60 dagen.
2. De kosten van het beheer van de 
voorraden worden gedragen door de 
respectieve aardgasimporteurs en -
producenten en worden doorberekend aan 
de eindverbruiker.

Or. de

Motivering

Om de energievoorziening in de Europese Unie veilig te stellen moeten er, naast het opstellen 
van preventieve actie- en noodplannen, verplichte voorraden van aardgas in de lidstaten 
worden aangelegd.

Amendement 157
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie, 
als onderdeel van de ontwikkeling van een 
strategie voor de langetermijnvoorziening, 
een verslag in over instrumenten en 
maatregelen voor de diversificatie van de 
gasvoorzieningsbronnen van de EU en 
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van de gasaanvoerroutes naar de EU. In 
dit verslag dient met name de rol van 
LNG-installaties te worden behandeld. 

Or. de

Motivering

Er moet op EU-niveau, verder reikend dan de werkingssfeer van deze verordening, een 
strategie worden ontwikkeld voor de gasvoorziening op lange termijn.

Amendement 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 
maanden na de inwerkingtreding] stelt de 
bevoegde instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

1. Uiterlijk [op 30 september 2011; 18
maanden na de inwerkingtreding] stelt de 
bevoegde instantie, op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling en na 
raadpleging van de aardgasondernemingen, 
de relevante organisaties die de belangen 
van de huishoudelijke klanten en 
industriële afnemers vertegenwoordigen, 
en de regelgevende autoriteit, wanneer dat 
niet de bevoegde instantie is:

Or. en

Motivering

De opstelling van plannen moet zorgvuldig worden gecoördineerd, vooral in lidstaten of 
regio's met meerdere aangrenzende lidstaten. Wanneer de plannen binnen één jaar klaar 
moeten zijn, zou dat de coherentie van het overleg en de effectieve coördinatie met 
aangrenzende entiteiten wellicht niet ten goede komen.
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Amendement 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 
maanden na de inwerkingtreding] stelt de 
bevoegde instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12
maanden na de inwerkingtreding] stelt de 
bevoegde instantie, op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling en na 
raadpleging van de aardgasondernemingen,
door gas aangedreven generatoren, de 
relevante organisaties die de belangen van 
de huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:

Or. en

Motivering

In de toekomstige verordening moet worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico-
en effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren aan de hand van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.
Deze risico- en effectbeoordeling moet door iedere lidstaat in overeenstemming met de 
gezamenlijke methodologie worden uitgevoerd, waarbij de lidstaat indien nodig rekening kan 
houden met specifieke nationale omstandigheden en bijzonderheden. De resultaten moeten 
worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen. Deze plannen moeten worden 
geëvalueerd om hun doeltreffendheid te verzekeren.

Amendement 160
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, op grond van de overeenkomstig 
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aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

artikel 8 uitgevoerde risico- en 
effectbeoordeling en na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, door gas 
aangedreven generatoren, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:

Or. en

Motivering

In de toekomstige verordening moet worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico-
en effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren aan de hand van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.

Deze risico- en effectbeoordeling moet door iedere lidstaat in overeenstemming met de 
gezamenlijke methodologie worden uitgevoerd, waarbij de lidstaat indien nodig rekening kan 
houden met specifieke nationale omstandigheden en bijzonderheden. De resultaten moeten 
worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen. Deze plannen moeten worden 
geëvalueerd om hun doeltreffendheid te verzekeren.

Amendement 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, op grond van de overeenkomstig 
artikel 8 uitgevoerde risico- en 
effectbeoordeling en na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, door gas 
aangedreven generatoren, de relevante
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:
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Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren aan de hand van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.

Amendement 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, op grond van de overeenkomstig 
artikel 8 uitgevoerde risico- en 
effectbeoordeling en na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:

Or. en

Motivering

De verordening moet eerder gericht zijn op de verplichting van lidstaten om een nauwkeurige 
risico- en effectbeoordeling uit te voeren aan de hand van een degelijke gezamenlijke 
methodologie – waarbij indien nodig rekening kan worden gehouden met specifieke nationale 
omstandigheden en bijzonderheden – dan op de vaststelling van verplichte EU-normen. De 
resultaten moeten worden vertaald naar preventieve actie- en noodplannen die worden 
geëvalueerd om hun geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.
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Amendement 163
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, op grond van de overeenkomstig 
artikel 8 uitgevoerde risico- en 
effectbeoordeling en na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:

Or. en

Motivering

Bij de voorbereiding van preventieve actieplannen en noodplannen aan de hand van een 
gezamenlijke EU-methodologie moet elke lidstaat een risico- en effectbeoordeling uitvoeren, 
waarbij de lidstaat indien nodig rekening kan houden met specifieke nationale 
omstandigheden.

Amendement 164
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen en de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen:
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Or. en

Motivering

Om de consistentie te verzekeren tussen maatregelen betreffende de voorzieningszekerheid en 
de onder de bevoegdheid van de nationale regelgevende autoriteiten vallende regulering van 
netwerken, is het belangrijk dat deze autoriteiten een grotere rol krijgen tijdens de 
voorbereiding van het preventieve actieplan en het noodplan. 

Amendement 165
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen en de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen:

Or. en

Amendement 166
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 18 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
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de bevoegde instantie is: de bevoegde instantie is:

Or. en

Amendement 167
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de regelgevende autoriteit niet 
de bevoegde instantie is, wordt de 
regelgevende autoriteit formeel bij het 
ontwikkelingsproces van het preventieve 
actieplan en het noodplan betrokken. De 
bevoegde instantie houdt ten volle 
rekening met de beoordelingen van de 
regelgevende autoriteit voor zover deze 
betrekking hebben op netwerkgerelateerde 
regelgevingskwesties, met name 
betreffende de opstelling van de 
effectbeoordeling inzake de voldoening 
aan de infrastructuurnormen 
overeenkomstig artikel 6 ten aanzien van 
de toekomstige goedkeuring van kosten en 
de consistentie met 
netwerkontwikkelingsplannen.

Or. en

Motivering

Om de consistentie te verzekeren tussen maatregelen betreffende de voorzieningszekerheid en 
de onder de bevoegdheid van de nationale regelgevende autoriteiten vallende regulering van 
netwerken, is het belangrijk dat deze autoriteiten een grotere rol krijgen tijdens de 
voorbereiding van het preventieve actieplan en het noodplan. 
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Amendement 168
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de regelgevende autoriteit niet 
de bevoegde instantie is, wordt de 
regelgevende autoriteit formeel bij het 
ontwikkelingsproces van het preventieve 
actieplan en het noodplan betrokken. De 
bevoegde instantie houdt ten volle 
rekening met de beoordelingen van de 
regelgevende autoriteit voor zover deze 
betrekking hebben op netwerkgerelateerde 
regelgevingskwesties, met name 
betreffende de opstelling van de 
effectbeoordeling inzake de voldoening 
aan de infrastructuurnormen 
overeenkomstig artikel 6 ten aanzien van 
de toekomstige goedkeuring van kosten en 
de consistentie met 
netwerkontwikkelingsplannen.

Or. en

Amendement 169
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een noodplan in, dat de maatregelen 
omvat die vereist zijn om de effecten van 
een verstoring van de gasvoorziening te 
matigen. 

(b) een noodplan in, dat de maatregelen 
omvat die vereist zijn om de effecten van 
een verstoring van de gasvoorziening te 
matigen, met name voor de meest 
kwetsbare afnemers. 

Or. el
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Amendement 170
Datum indiening

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, met name de 
interconnecties die toegang bieden tot het 
EU-gasnetwerk, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren. De 
Groep coördinatie gas wordt van deze 
raadplegingen en van de resultaten 
daarvan in kennis gesteld.

Or. en

Amendement 171
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, regels betreffende toegang tot 
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heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

strategische en commerciële opslag over 
de landsgrenzen heen en de daadwerkelijke 
capaciteit om gas in beide richtingen te 
vervoeren.

Or. en

Amendement 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar, de Commissie 
en de Groep coördinatie gas teneinde 
ervoor te zorgen dat hun plannen en 
maatregelen wederzijds samenhangend zijn 
op het passende regionale niveau. Deze 
raadplegingen hebben minimaal betrekking 
op interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.
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Amendement 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar, de Commissie 
en de Groep coördinatie gas teneinde 
ervoor te zorgen dat hun plannen en 
maatregelen wederzijds samenhangend zijn 
op het passende regionale niveau. Deze 
raadplegingen hebben minimaal betrekking 
op interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar, de Commissie 
en de Groep coördinatie gas teneinde 
ervoor te zorgen dat hun plannen en 
maatregelen wederzijds samenhangend zijn 
op het passende regionale niveau. Deze 
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hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

raadplegingen hebben minimaal betrekking 
op interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar, de Commissie 
en de Groep coördinatie gas teneinde 
ervoor te zorgen dat hun plannen en 
maatregelen wederzijds samenhangend zijn 
op het passende regionale niveau. Deze 
raadplegingen hebben minimaal betrekking 
op interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 



AM\801609NL.doc 95/117 PE438.187v01-00

NL

maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 176
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar, de Commissie 
en de Groep coördinatie gas teneinde 
ervoor te zorgen dat hun plannen en 
maatregelen wederzijds samenhangend zijn 
op het passende regionale niveau. Deze 
raadplegingen hebben minimaal betrekking 
op interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

Or. en

Amendement 177
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie, met inbreng van de Groep 
coördinatie gas, teneinde ervoor te zorgen 
dat hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
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gas in beide richtingen te vervoeren. heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

Or. lt

Amendement 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op 
interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren.

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale niveau. Deze raadplegingen 
hebben minimaal betrekking op bestaande 
en de nodige toekomstige interconnecties, 
grensoverschrijdende leveringen, opslag 
over de landsgrenzen heen en de 
daadwerkelijke capaciteit om gas in beide 
richtingen te vervoeren.

Or. en

Motivering

Om de voorzieningszekerheid te verbeteren, moeten raadplegingen in het kader van het 
preventief actieplan en het noodplan ook betrekking hebben op toekomstige 
infrastructuurprojecten.

Amendement 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie aanbevelen op welk 

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

niveau de uitwisseling van informatie en de 
raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van het Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders ("ENTSO-
G"), het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
("ACER") en de Groep coördinatie gas, 
kan de Commissie ook de instelling 
aanbevelen van een gezamenlijk plan op 
regionaal niveau, waarbij zij specifieke 
aanwijzingen geeft voor de 
kostenverdeling en voor eventuele 
toelagen.

Or. it

Motivering

De volgende zaken moeten duidelijker worden vermeld: de mogelijkheid om toelagen te 
introduceren die binnen hetzelfde gebied door het ene aan het andere land worden betaald;
de institutionalisering van dergelijke toelagen zonder dat de invulling van de bijbehorende 
details aan het individueel initiatief wordt overgelaten; de verdeling van de kosten die 
voortvloeien uit flexibiliteit of de uitvoering van passende maatregelen op basis van 
solidariteit.

Amendement 180
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie aanbevelen op welk 
niveau de uitwisseling van informatie en de 
raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van het Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders ("ENTSO-
G") en het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
("ACER"), kan de Commissie ook de 
instelling aanbevelen van een gezamenlijk 
plan op regionaal niveau, waarbij de 
regio's worden bepaald aan de hand van 
de infrastructuur die relevant is voor de 
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zekerheid van de aardgasvoorziening.

Or. de

Motivering

De regio's moeten op basis van de aardgasinfrastructuur en de gasstromen worden ingedeeld.
De bestaande regio's (regionale initiatieven), die oorspronkelijk door de regulerende 
instanties werden samengesteld, voldoen niet noodzakelijkerwijs aan de eisen voor 
voorzieningszekerheid.

Amendement 181
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie, na raadpleging van het 
Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders ("ENTSO-
G"), de regelgevende autoriteiten en de 
gasondernemingen, aanbevelen op welk 
niveau de uitwisseling van informatie en de 
raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van ENTSO-G, de 
regelgevende autoriteiten en de 
gasondernemingen, kan de Commissie 
ook de instelling aanbevelen van een 
gezamenlijk plan op regionaal niveau.

Or. en

Motivering

Alle relevante actoren voor de samenstelling van de regionale samenwerkingsgebieden 
moeten worden genoemd.
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Amendement 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Groep coördinatie gas, aanbevelen op 
welk niveau de uitwisseling van informatie 
en de raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van de Groep coördinatie gas, 
kan de Commissie ook de instelling 
aanbevelen van een gezamenlijk plan op 
regionaal niveau.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie aanbevelen op welk 
niveau de uitwisseling van informatie en de 
raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van het Europees netwerk 
voor transmissiesysteembeheerders 
("ENTSO-G") en het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Groep coördinatie gas, aanbevelen op 
welk niveau de uitwisseling van informatie 
en de raadplegingen plaatsvinden. Na 
raadpleging van de Groep coördinatie gas, 
kan de Commissie ook de instelling 
aanbevelen van een gezamenlijk plan op 
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("ACER"), kan de Commissie ook de 
instelling aanbevelen van een gezamenlijk 
plan op regionaal niveau.

regionaal niveau.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 184
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten vergroten hun 
gasopslagcapaciteit. De Commissie neemt 
de nodige stappen, en onderhandelt met 
de lidstaten waar dit geografisch gezien 
mogelijk is over het opstarten van 
bouwprojecten voor regionale 
opslagfaciliteiten die in tijden van crisis 
als strategische EU-bevoorrading kunnen 
dienen. Het gas dat in deze faciliteiten is 
opgeslagen staat onder direct toezicht van 
de Commissie. De bouw van deze 
faciliteiten wordt uit de communautaire 
begroting gefinancierd.

Or. ro

Motivering

Opslagfaciliteiten voor aardgas zijn een prioriteit voor de verbetering van de situatie tijdens 
energiecrises. Deze versie van het amendement is van toepassing als de bouw van de 
opslagfaciliteiten uit de communautaire begroting wordt gefinancierd.



AM\801609NL.doc 101/117 PE438.187v01-00

NL

Amendement 185
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten vergroten hun 
gasopslagcapaciteit. De Commissie neemt 
de nodige stappen, en onderhandelt met 
de lidstaten waar dit geografisch gezien 
mogelijk is over het opstarten van 
bouwprojecten voor regionale 
opslagfaciliteiten die in tijden van crisis 
als strategische EU-bevoorrading kunnen 
dienen. Er worden regionale commissies 
van lidstaten gevormd voor het beheer van 
de projecten en van het verbruik van het 
gas dat in de faciliteiten is opgeslagen. De 
naar regio ingedeelde lidstaten die door 
deze faciliteiten moeten worden 
bevoorraad, zorgen voor de nodige 
middelen voor de bouw van de faciliteiten.

Or. ro

Motivering

Opslagfaciliteiten voor aardgas zijn een prioriteit voor de verbetering van de situatie tijdens 
energiecrises. Deze versie van het amendement is van toepassing als de bouw van de 
opslagfaciliteiten uit de begroting van de lidstaten wordt gefinancierd.

Amendement 186
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lidstaten kunnen ook besluiten om 
gezamenlijke plannen op regionaal niveau 
uit te werken in plaats van of bovenop 
afzonderlijke nationale plannen. 

4. Lidstaten kunnen ook besluiten om 
gezamenlijke plannen op regionaal niveau 
uit te werken in plaats van of bovenop 
afzonderlijke nationale plannen, door 
middel van een bindende overeenkomst 
tussen de bevoegde instanties. Voor 
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dergelijke gezamenlijke plannen gelden 
dezelfde bepalingen als voor nationale 
plannen, en zij hebben dezelfde 
rechtsgeldigheid.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat een regionaal preventief actieplan of noodplan even 
bindend is voor de (nationale) bevoegde instanties en alle andere betrokken partijen als een 
nationaal plan.

Amendement 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De gezamenlijke plannen op 
regionaal niveau overeenkomstig lid 3 of 
4 kunnen door de relevante bevoegde 
autoriteiten worden uitgewerkt nadat er 
binnen de Groep coördinatie gas overleg 
is gepleegd over zaken met betrekking tot 
regionale belangen.

Or. en

Motivering

Het zal niet eenvoudig zijn te bepalen wat de meest geschikte regiogrenzen zijn voor de 
aanpak van voorzieningszekerheidsproblemen. De locatie en het niveau van interconnectie 
tussen lidstaten zijn niet statisch, en energiemarkten komen niet altijd overeen met politieke 
grenzen. Daarom moet worden onderzocht tot op welke hoogte deze regio's het best door de 
GCG, na raadpleging van de gasindustrie, kunnen worden ingedeeld. Het proces voor het 
uitwerken van een gezamenlijk plan op regionaal niveau moet worden verduidelijkt.
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Amendement 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De gezamenlijke plannen op 
regionaal niveau overeenkomstig lid 3 of 
4 kunnen door de relevante bevoegde 
autoriteiten worden uitgewerkt nadat de 
regionale belangen binnen de Groep 
coördinatie gas zijn besproken.

Or. en

Motivering

Het zal niet eenvoudig zijn te bepalen wat de meest geschikte regiogrenzen zijn voor de 
aanpak van voorzieningszekerheidsproblemen. De locatie en het niveau van interconnectie 
tussen lidstaten zijn niet statisch, en energiemarkten komen niet altijd overeen met politieke 
grenzen. Daarom moet worden onderzocht tot op welke hoogte deze regio's het best door de 
GCG, na raadpleging van de gasindustrie, kunnen worden ingedeeld. Het proces voor het 
uitwerken van een gezamenlijk plan op regionaal niveau moet worden verduidelijkt.

Amendement 189
Miloslav Ransdorf

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De gezamenlijke plannen op 
regionaal niveau overeenkomstig lid 3 of 
4 kunnen door de relevante bevoegde 
autoriteiten worden uitgewerkt nadat de 
regionale belangen binnen de Groep 
coördinatie gas zijn besproken.

Or. en

Motivering

Het proces voor de uitwerking van een gezamenlijk plan op regionaal niveau moet worden 
verduidelijkt, waarbij regionale belangen worden besproken binnen de Groep coördinatie gas 
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– het deskundigenorgaan waarin alle relevante belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.

Amendement 190
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De bevoegde instantie maakt een niet-
vertrouwelijke versie van haar plannen 
bekend, met inbegrip van de 
overeenkomstig lid 6 gewijzigde versies, 
en zendt die plannen onverwijld toe aan de 
Commissie en de Groep coördinatie gas.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas, die bestaat uit deskundigen van verschillende belanghebbende 
partijen (gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het 
beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging 
en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de Groep coördinatie gas worden 
betrokken bij de bepaling van de regionale samenwerkingsgebieden.

Amendement 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De bevoegde instantie maakt een niet-
vertrouwelijke versie van haar plannen 
bekend, met inbegrip van de 
overeenkomstig lid 6 gewijzigde versies, 
en zendt die plannen onverwijld toe aan de 
Commissie en de Groep coördinatie gas.

Or. en
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Motivering

De openbare versies van het preventieve actieplan en het noodplan mogen geen 
vertrouwelijke informatie bevatten. Doorgifte van vertrouwelijke informatie kan de uitvoering 
van contracten ernstig schaden, leiden tot een verstoring van de markt en zelfs nadelig 
uitwerken op de voorzieningszekerheid (vooral met betrekking tot de noodzaak van een sterke 
onderhandelingspositie van gasleveranciers uit de EU ten opzichte van externe leveranciers).

Amendement 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De bevoegde instantie maakt een niet-
vertrouwelijke versie van haar plannen 
bekend, met inbegrip van de 
overeenkomstig lid 6 gewijzigde versies, 
en zendt die plannen onverwijld toe aan de 
Commissie en de Groep coördinatie gas.

Or. en

Motivering

De openbare versies van het preventieve actieplan en het noodplan mogen geen 
vertrouwelijke informatie bevatten. Doorgifte van vertrouwelijke informatie kan de uitvoering 
van contracten ernstig schaden, leiden tot een verstoring van de markt en zelfs nadelig 
uitwerken op de voorzieningszekerheid (vooral met betrekking tot de noodzaak van een sterke 
onderhandelingspositie van gasleveranciers uit de EU ten opzichte van externe leveranciers).

Amendement 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.
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Amendement 195
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. lt

Amendement 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten.
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan. 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties, raadpleegt de 
Commissie het ENTSO-G en ACER, de 
Groep coördinatie gas en de andere 
betrokken partijen over de plannen.
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de risico's te 
beperken of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de EU-wetgeving, beveelt zij een 
herziening van het plan aan.

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, mag de betrokken bevoegde 
instantie haar plan wijzigen en dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
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Commissie, of zet zij voor de Commissie 
uiteen waarom zij het niet eens is met 
haar verzoek. In een dergelijk geval kan 
de Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

Commissie brengen.

Wanneer de Commissie binnen een 
termijn van 2 maanden beslist haar 
verzoek niet te wijzigen of in te trekken, 
schikt de bevoegde instantie zich naar het 
verzoek van de Commissie binnen een 
termijn van 3 maanden na de 
kennisgeving van het besluit van de 
Commissie. 

Or. en

Motivering

Preventieve actie- en noodplannen zijn afgestemd op de nationale en regionale markt om een 
eventuele noodsituatie op het gebied van de gastoevoer het hoofd te bieden. De Commissie 
moet niet al te veel bevoegdheden hebben voor de beoordeling van dergelijke plannen, en 
evenmin de bevoegdheid om nationale bevoegde instanties op te dragen hun optreden te 
veranderen. Een dergelijke overdracht van bevoegdheden aan de Commissie lijkt niet te 
stroken met de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 2009/73/EG, waarbij de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de veiligstelling van de gastoevoer bij de lidstaten wordt 
gelegd.

Amendement 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij de Groep 
coördinatie gas en de andere betrokken 
partijen. Wanneer de Commissie, na het 
advies van de Groep coördinatie gas naar 
behoren in aanmerking te hebben 
genomen, van oordeel is dat een plan niet 
volstaat om de in de risico- en 
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risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan.

effectbeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of met het EU-plan dan 
wel met de plannen van andere lidstaten, of 
dat het niet in overeenstemming is met het 
bepaalde in deze verordening of andere 
bepalingen van de EU-wetgeving, verzoekt 
zij om een herziening van het plan. 

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie, of zet zij voor de Commissie 
uiteen waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie en de Groep coördinatie gas, 
of zet zij voor de Commissie uiteen 
waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken. 

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 2 maanden beslist haar verzoek niet te 
wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich naar het verzoek 
van de Commissie binnen een termijn van 
3 maanden na de kennisgeving van het 
besluit van de Commissie.

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 2 maanden, na raadpleging van de
Groep coördinatie gas, beslist haar 
verzoek niet te wijzigen of in te trekken, 
schikt de bevoegde instantie zich naar het 
verzoek van de Commissie binnen een 
termijn van 3 maanden na de kennisgeving 
van het besluit van de Commissie.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.
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Amendement 198
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan. 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij de Groep 
coördinatie gas en de andere betrokken 
partijen. Wanneer de Commissie, na het 
advies van de Groep coördinatie gas naar 
behoren in aanmerking te hebben 
genomen, van oordeel is dat een plan niet 
volstaat om de in de risicobeoordeling 
aangemerkte risico's te beperken of 
onsamenhangend is met de risicoscenario's 
of de plannen van andere lidstaten, of dat 
het niet in overeenstemming is met het 
bepaalde in deze verordening of andere 
bepalingen van de EU-wetgeving, verzoekt 
zij om een herziening van het plan. 

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie, of zet zij voor de Commissie 
uiteen waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

Binnen een termijn van 4 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie en de Groep coördinatie gas, 
of zet zij voor de Commissie uiteen 
waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 2 maanden beslist haar verzoek niet te 
wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich naar het verzoek 
van de Commissie binnen een termijn van 
3 maanden na de kennisgeving van het 
besluit van de Commissie. 

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 4 maanden, na raadpleging van de 
Groep coördinatie gas, beslist haar 
verzoek niet te wijzigen of in te trekken, 
schikt de bevoegde instantie zich naar het 
verzoek van de Commissie binnen een 
termijn van 3 maanden na de kennisgeving 
van het besluit van de Commissie. 

Or. en
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Motivering

De voorziene termijnen zijn te kort voor een daadwerkelijke bemiddeling tussen de Commissie 
en de lidstaten.

Amendement 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan.

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij de Groep 
coördinatie gas en de andere betrokken 
partijen. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat een plan niet volstaat om de 
in de risico- en effectbeoordeling
aangemerkte risico's te beperken of 
onsamenhangend is met de risicoscenario's 
of de plannen van andere lidstaten, of dat 
het niet in overeenstemming is met het 
bepaalde in deze verordening of andere 
bepalingen van de EU-wetgeving, verzoekt 
zij om een herziening van het plan.

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie, of zet zij voor de Commissie 
uiteen waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie en de Groep coördinatie gas, 
of zet zij voor de Commissie uiteen 
waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 2 maanden beslist haar verzoek niet te 
wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich naar het verzoek 
van de Commissie binnen een termijn van 

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 2 maanden, na raadpleging van de 
Groep coördinatie gas, beslist haar 
verzoek niet te wijzigen of in te trekken, 
schikt de bevoegde instantie zich naar het 
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3 maanden na de kennisgeving van het 
besluit van de Commissie.

verzoek van de Commissie binnen een 
termijn van 3 maanden na de kennisgeving 
van het besluit van de Commissie.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan. 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de risico-
en effectbeoordeling aangemerkte risico's 
te beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de EU-wetgeving, verzoekt zij om een 
herziening van het plan. 

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie, of zet zij voor de Commissie 

Binnen een termijn van 2 maanden na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie, wijzigt de betrokken bevoegde 
instantie haar plan en brengt zij dit 
gewijzigde plan ter kennis van de 
Commissie en de Groep coördinatie gas, 
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uiteen waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

of zet zij voor de Commissie uiteen 
waarom zij het niet eens is met haar 
verzoek. In een dergelijk geval kan de 
Commissie haar verzoek wijzigen of 
intrekken.

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 2 maanden beslist haar verzoek niet te 
wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich naar het verzoek 
van de Commissie binnen een termijn van 
3 maanden na de kennisgeving van het 
besluit van de Commissie. 

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 2 maanden, na raadpleging van de 
Groep coördinatie gas, beslist haar 
verzoek niet te wijzigen of in te trekken, 
schikt de bevoegde instantie zich naar het 
verzoek van de Commissie binnen een 
termijn van 3 maanden na de kennisgeving 
van het besluit van de Commissie. 

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die bestaat uit deskundigen van belanghebbende partijen 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER), is het beste 
platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele raadpleging en 
coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie van de 
maatregelen in verband met de voorzieningsveiligheid vergemakkelijken. In die zin moet de 
GCG standaard worden geraadpleegd.

Amendement 201
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, mag zij de betrokken lidstaten 
verzoeken hun plannen op elkaar af te 
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overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen 
van de communautaire wetgeving, 
verzoekt zij om een herziening van het 
plan. 

stemmen.

Or. de

Motivering

Het zou te ver voeren de Commissie de bevoegdheid te geven om eisen te stellen met 
betrekking tot de aanpassing van de preventieve actie- en noodplannen; dit zou in strijd zijn 
met zowel het subsidiariteits- als het evenredigheidsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 5 van 
het EG-Verdrag. Als minder vergaande maatregel moet de Commissie enkel de bevoegdheid 
krijgen de lidstaten te verzoeken hun plannen op elkaar af te stemmen.

Amendement 202
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan. 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen, zoals 
grote industriële afnemers en andere 
economische actoren. Wanneer de 
Commissie van oordeel is dat een plan niet 
volstaat om de in de risicobeoordeling 
aangemerkte risico's te beperken of 
onsamenhangend is met de risicoscenario's 
of de plannen van andere lidstaten, of dat 
het niet in overeenstemming is met het 
bepaalde in deze verordening of andere 
bepalingen van de EU-wetgeving, verzoekt 
zij om een herziening van het plan.

Or. en



AM\801609NL.doc 115/117 PE438.187v01-00

NL

Amendement 203
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de communautaire wetgeving, verzoekt zij 
om een herziening van het plan. 

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten. 
De Commissie raadpleegt hierbij het 
ENTSO-G en ACER, de Groep coördinatie 
gas en de andere betrokken partijen. 
Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
een plan niet volstaat om de in de 
risicobeoordeling aangemerkte risico's te 
beperken of onsamenhangend is met de 
risicoscenario's of de plannen van andere 
lidstaten, of dat het niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de EU-wetgeving, verzoekt zij om een 
herziening van het plan. De lidstaten 
moeten echter het laatste woord hebben.

Or. el

Amendement 204
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten bestaande 
openbaredienstverplichtingen hebben met 
betrekking tot de 
gasvoorzieningszekerheid, maken de 
bevoegde instanties deze binnen 2 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening bekend en passen zij deze 
waar nodig aan na goedkeuring van hun 
preventieve actie- en noodplannen. 
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Or. en

Motivering

Als gas overal in de EU zou kunnen worden opgeslagen, zou er een grotere 
voorzieningszekerheid zijn. Eerlijkere toegang tot opslag is essentieel voor nieuwe 
marktdeelnemers, de ontwikkeling van concurrentie en de ondersteuning van de 
energievoorzieningszekerheid in heel Europa. Een transparanter gasopslagbeleid is nodig om 
niet-wederzijdse regelingen te voorkomen, ook omdat deze meer protectionistische reacties 
kunnen oproepen. Vergemakkelijking van de wederzijdse toegang tot gasvervoer en -opslag 
leidt tot een betere voorzieningszekerheid door optimaal gebruik te maken van de bestaande 
infrastructuur.

Amendement 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De bevoegde instantie herziet het 
preventieve actieplan en het noodplan 
iedere twee jaar op basis van wijzigingen 
in de evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid zoals bedoeld in 
artikel 8.

Or. it

Motivering

Het is noodzakelijk de plannen te herzien, onder meer vanwege mogelijke wijzigingen in de 
risicosituatie. 

Amendement 206
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de lidstaten bestaande 
openbaredienstverplichtingen hebben met 
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betrekking tot de voorzieningszekerheid, 
maken de bevoegde instanties deze binnen 
2 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening bekend en passen zij 
deze waar nodig aan na goedkeuring van 
hun preventieve actie- en noodplannen. 

Or. en

Motivering

Met het oog op meer transparantie en een vervroegde uitvoering van het derde pakket, zijn 
verwijzingen naar een eerdere bekendmaking van de bestaande openbaredienstverplichtingen 
essentieel.

Amendement 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
De gezamenlijke plannen op regionaal 
niveau overeenkomstig lid 3 of 4 kunnen 
door de relevante bevoegde autoriteiten 
worden uitgewerkt nadat de regionale 
belangen binnen de Groep coördinatie gas 
zijn besproken.

Or. en

Motivering

Het zal niet eenvoudig zijn te bepalen wat de meest geschikte regiogrenzen zijn voor de 
aanpak van voorzieningszekerheidsproblemen. De locatie en het niveau van interconnectie 
tussen lidstaten zijn niet statisch, en energiemarkten komen niet altijd overeen met politieke 
grenzen. Daarom moet worden onderzocht tot op welke hoogte deze regio's het best door de 
GCG, na raadpleging van de gasindustrie, kunnen worden ingedeeld. Het proces voor het 
uitwerken van een gezamenlijk plan op regionaal niveau moet worden verduidelijkt.


