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Amendement 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het preventieve actieplan omvat: 1. Het preventieve actieplan omvat:
(a) de maatregelen om te voldoen aan de 
infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal de 
planning om te voldoen aan de N-1-norm,
de volumes en capaciteiten die vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag, de maatregelen aan de 
vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;

(a) de maatregelen om te zorgen voor 
gasvoorzieningszekerheid; deze 
maatregelen omvatten minimaal informatie 
over de plannen om te voldoen aan de 
volumes en capaciteiten die volgens de 
risico- en effectbeoordeling vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag, de maatregelen aan de 
vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;

(b) de in artikel 8 omschreven risico-
evaluatie;

(b) de resultaten van de in artikel 8 
omschreven risico- en effectbeoordeling.

(c) de preventieve maatregelen om een 
antwoord te bieden op de aangemerkte 
risico's;
(d) informatie over de relevante 
openbaredienstverplichtingen.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Amendement 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het preventieve actieplan omvat: 1. Het op nationaal, regionaal en EU-
niveau in te stellen preventieve actieplan 
omvat:

(a) de maatregelen om te voldoen aan de 
infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal de 
planning om te voldoen aan de N-1-norm,
de volumes en capaciteiten die vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag, de maatregelen aan de 
vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;

(a) de maatregelen om te voldoen aan de 
infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal informatie 
over de planning om te voldoen aan de 
volumes en capaciteiten die volgens de 
risico- en effectbeoordeling vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag, de maatregelen aan de 
vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;

(b) de in artikel 8 omschreven risico-
evaluatie;

(b) de resultaten van de in artikel 8 
omschreven risico- en effectbeoordeling;

(c) de preventieve maatregelen om een 
antwoord te bieden op de aangemerkte 
risico's;

(c) de preventieve maatregelen om een 
antwoord te bieden op de aangemerkte 
risico's;

(d) informatie over de relevante 
openbaredienstverplichtingen.

(d) informatie over de relevante 
openbaredienstverplichtingen.

Or. en

Motivering

De Europese Commissie speelt op EU-niveau een uitgebreide rol als coördinator en als 
begeleider van de activiteiten van de lidstaten op nationaal en regionaal niveau. Het moet 
tegelijkertijd echter duidelijk zijn dat de Commissie, door een gebrek aan gepaste 
maatregelen, moet trachten het preventieve actieplan voor te bereiden op EU-niveau.
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Amendement 210
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het preventieve actieplan omvat: 1. Het op nationaal of regionaal niveau in 
te stellen preventieve actieplan omvat:

Or. en

Motivering

Correctie van het oorspronkelijke amendement uit het ontwerpverslag (zie amendement op 
artikel 5, lid 4 bis (nieuw)).

Amendement 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de maatregelen om te voldoen aan de 
infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal de 
planning om te voldoen aan de N-1-norm, 
de volumes en capaciteiten die vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag, de maatregelen aan de 
vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;

(a) de maatregelen om te voldoen aan de 
infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal de 
planning om te voldoen aan de N-1-norm, 
de volumes en capaciteiten die vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag, de maatregelen aan de 
vraagzijde en diversificatie van de 
voorzieningsbronnen, en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;

Or. it

Motivering

Het is nodig de diversificatie van de voorzieningsbronnen te bevorderen om de risico's die 
samenhangen met een verstoring van de toevoer van één ervan te beperken.
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Amendement 212
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) indien de lidstaat dit op basis van 
de in artikel 8 omschreven risico-evaluatie 
besluit, verplichtingen om gas te leveren 
aan afnemers die zijn aangesloten aan het 
gasdistributienet, naast de beschermde 
klanten, zoals scholen en ziekenhuizen, 
mits deze verplichtingen geen invloed 
hebben op hun capaciteit om te zorgen 
voor de gasvoorziening voor de 
beschermde klanten ingeval van een crisis 
zoals omschreven in artikel 7.
Ingeval van een noodsituatie op regionaal 
of op EU-niveau is enkel de betrokken 
lidstaat verantwoordelijk voor de 
gasvoorziening voor deze bijkomende 
klanten.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet samen met de amendementen op artikel 2 en artikel 8 worden 
behandeld. Het concept "beschermde klanten" hangt rechtstreeks samen met de 
verplichtingen van alle lidstaten op het vlak van solidariteit. Indien een lidstaat beschikt over 
de capaciteit om verdere maatregelen te nemen voor andere klanten, moet dit toegestaan zijn 
(zie amendementen op artikelen 2 en 8), mits enkel de betrokken lidstaat verantwoordelijk is 
voor de bijkomende verplichtingen.
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Amendement 213
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de mechanismen voor de 
samenwerking met andere lidstaten voor 
de voorbereiding van regionale 
preventieve actieplannen;

Or. en

Amendement 214
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het preventieve actieplan is 
gebaseerd op gemeenschappelijke 
minimumcriteria die door de Commissie 
worden vastgelegd en die een gelijk 
speelveld waarborgen;

Or. en

Amendement 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het preventieve actieplan, met name de 
acties om te voldoen aan de in artikel 6 
omschreven infrastructuurnorm, wordt 
gebaseerd op en is samenhangend met het 
tienjaren-netwerkontwikkelingsplan dat 

2. Het preventieve actieplan is 
samenhangend met het tienjaren-
netwerkontwikkelingsplan dat door het 
ENTSO-G wordt uitgewerkt.
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door het ENTSO-G wordt uitgewerkt.

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. 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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 216
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het preventieve actieplan, met name de 
acties om te voldoen aan de in artikel 6 
omschreven infrastructuurnorm, wordt 
gebaseerd op en is samenhangend met het 
tienjaren-netwerkontwikkelingsplan dat 
door het ENTSO-G wordt uitgewerkt.

2. Het preventieve actieplan, met name de 
acties om te voldoen aan de in artikel 6 
omschreven infrastructuurnorm, wordt 
gebaseerd op en is samenhangend met het 
tienjaren-netwerkontwikkelingsplan dat 
door het ENTSO-G wordt uitgewerkt, en is 
bindend voor systeembeheerders.

Or. en

Motivering

In de verordening moet precies zijn opgenomen hoe de bevoegde instantie kan waarborgen 
dat wordt voldaan aan de N-1-norm. Gewoonlijk beschikken de bevoegde instanties niet over 
de bevoegdheid om systeembeheerders investeringen op te leggen. Dit is afhankelijk van de 
nationale regelgeving. Daarom moet worden toegevoegd dat de maatregelen die zijn 
opgenomen in het preventieve actieplan om te voldoen aan de infrastructuurnorm bindend 
zijn voor systeembeheerders.
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Amendement 217
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne 
energiemarkt en de milieueffecten.

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de specifieke 
omstandigheden in de lidstaten, de 
gevolgen voor de consumenten en de 
milieueffecten.

Or. el

Amendement 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne energiemarkt 
en de milieueffecten.

3. Het preventieve actieplan is 
voornamelijk gebaseerd op 
marktmaatregelen om te zorgen voor 
interne zekerheid, en bij de opstelling 
ervan wordt rekening gehouden met de 
economische doeltreffendheid en de 
efficiëntie van de genomen maatregelen,
de effecten ervan op de functionering van 
de interne energiemarkt en de 
milieueffecten.

Or. it

Motivering

Hierdoor wordt benadrukt dat het nodig is de veiligstelling van de voorziening in 
overeenstemming met criteria van economische doeltreffendheid over te laten aan de markt.
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Amendement 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne energiemarkt 
en de milieueffecten.

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne energiemarkt,
de milieueffecten en alle ter zake doende 
internationale ontwikkelingen, vooral in 
vooraanstaande leveranciers- en 
doorvoerlanden.

Or. en

Amendement 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne energiemarkt 
en de milieueffecten.

3. In het preventieve actieplan wordt 
rekening gehouden met de economische 
doeltreffendheid, de effecten op de 
functionering van de interne energiemarkt 
en de milieueffecten. Dit plan houdt geen 
onredelijke en onevenredige belasting in 
voor de marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

Het preventieve actieplan mag geen onredelijke en onevenredige belasting inhouden voor de 
marktdeelnemers, in lijn met de beginselen van een geliberaliseerde gasmarkt en de 
beginselen die aan de basis liggen van elke risico- en effectbeoordeling.
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Amendement 221
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie zorgt ervoor dat de 
nationale of regionale preventieve 
actieplannen onderling consistent zijn, om 
op die manier een doeltreffende 
coördinatie van de acties tijdens een 
noodsituatie in de Unie te waarborgen.

Or. en

Motivering

Correctie van het oorspronkelijke amendement in het ontwerpverslag. Het moet expliciet een 
verantwoordelijkheid van de Commissie zijn om ervoor te zorgen dat alle plannen onderling 
compatibel en consistent zijn, aangezien ze de basis zullen vormen van de acties tijdens een 
noodsituatie in de Unie.

Amendement 222
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van 
het uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

Schrappen
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Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Amendement 223
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2016; vijf jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
technische capaciteit beschikt om te 
voldoen aan de totale dagelijkse gasvraag 
van het berekende gebied gedurende een 
dag van uitzonderlijk hoge vraag die zich 
statistisch slechts één maal om de twintig 
jaar voordoet.

Or. en
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Amendement 224
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2016; vijf jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. Drie jaar na de 
inwerkingtreding moeten de belangrijkste 
investeringen doorgevoerd zijn, en een 
verslag van deze investeringen moet door 
de bevoegde instanties worden 
overgemaakt aan de Commissie.

Or. en

Amendement 225
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2013; 2 jaar na 
de inwerkingtreding] neemt de bevoegde 
instantie de nodige maatregelen in 
verband met artikel 5 om ervoor te zorgen 
dat, in het geval van het uitvallen van de 
grootste gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
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gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van 
uitzonderlijk hoge gasvraag die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet.

Or. en

Motivering

Artikel 6, lid 1, dient te worden aangepast in overeenstemming met de herziene bijlage I.

Amendement 226
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2017; 6 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van het grootste gastransmissie-
entrypunt, de beschikbare infrastructuur 
(N-1) over de capaciteit beschikt om het 
gasvolume te leveren dat vereist is om aan 
de gasvraag van de beschermde klanten in
het berekende gebied te voldoen gedurende 
een periode van zestig dagen van 
uitzonderlijk hoge gasvraag gedurende de 
koudste periode die zich statistisch slechts 
om de twintig jaar voordoet. 

Or. en

Motivering

Een termijn van 3 jaar is niet realistisch. De aanzienlijke investeringen om te voldoen aan N-
1 vereisen ten minste 5 of 6 jaar. De crisis in januari 2009 toonde een verstoring van de 
stromen aan een volledig transmissie-entrypunt, aangezien er vaak verschillende parallelle 
pijpleidingen zijn. De bepalingen in artikel 6, lid 1, kunnen enorme investeringen vereisen 
voor nieuwe capaciteiten, en dit kan de prijzen voor de eindgebruikers beïnvloeden. De N-1-
regel moet enkel betrekking hebben op de gasvraag van de beschermde klanten, om coherent 
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te zijn met de in artikel 7, lid 2, omschreven voorzieningsnorm.

Amendement 227
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2017; 6 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van stromen in het grootste 
gastransmissie-entrypunt, de beschikbare
infrastructuur (N-1) over de capaciteit 
beschikt om het gasvolume te leveren dat 
vereist is om aan de gasvraag van de 
beschermde klanten in het berekende
gebied te voldoen gedurende een dag van 
uitzonderlijk hoge gasvraag gedurende de 
koudste periode die zich statistisch slechts 
om de twintig jaar voordoet.

Or. en

Motivering

De aanzienlijke investeringen, met name in Midden- en Zuidoost-Europa, vereisen ten minste 
5 tot 6 jaar. Het is meer gepast om N-1 te definiëren als het uitvallen van de stromen in een 
gastransmissie-entrypunt, om te zorgen voor consistentie met de voorzieningsnorm in artikel 
7 De N-1-regel moet enkel betrekking hebben op de vraag van de beschermde klanten. De 
infrastructuur moet kunnen instaan voor een dag van uitzonderlijk hoge gasvraag. De 
voorzieningsnorm zorgt ervoor dat de voorziening tijdens een langere periode van hoge 
gasvraag niet in het gedrang komt.
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Amendement 228
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na de 
inwerkingtreding] waarborgt de bevoegde 
instantie dat, in het geval van het uitvallen 
van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na de 
inwerkingtreding] waarborgen de lidstaten 
of de betrokken aardgasondernemingen 
dat, in het geval van het uitvallen van de 
grootste gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet.

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt getracht de bottom-up-benadering in meerdere fasen te 
verduidelijken (1. industrie, 2. lidstaten, 3. regionale samenwerkingsorganen, 4. in laatste 
instantie, bij noodsituaties, de EU). Bij een verstoring van de voorziening zijn het de 
aardgasondernemingen die uiteindelijk maatregelen zullen nemen, aangezien zij beschikken 
over de vervoercapaciteit, de gashoeveelheden en kennis over de verbruikte hoeveelheden.
Deze aanpak is efficiënter en minder bureaucratisch, en in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 229
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 

1. Uiterlijk [op 31 maart 2016; vijf jaar na 
de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste afzonderlijke 
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gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

gasinfrastructuur, de resterende 
infrastructuur (N-1) over de technische
capaciteit beschikt om te voldoen aan de 
totale gasvraag van het berekende gebied 
gedurende een dag van uitzonderlijk hoge 
vraag die zich statistisch slechts één maal 
om de twintig jaar voordoet.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de nieuwe bijlage.

Amendement 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een verzoek van een bevoegde 
instantie om af te wijken van de 
toepassing van de N-1-norm kan worden 
toegestaan indien de Commissie besluit 
dat de norm niet economisch vol te 
houden is voor de individuele lidstaat.

Or. it

Motivering

Niet alle lidstaten kunnen deze norm naleven vanuit economisch oogpunt. Er moet een 
afwijking worden ingevoerd om rekening te houden met het feit dat het nodig kan zijn vormen 
van regionale samenwerking te vinden of maatregelen aan de vraagzijde te nemen.
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Amendement 231
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde instantie gebruikt bij 
de uitvoering van de 
infrastructuurcomponent van de in artikel 
8 vastgelegde risico- en effectbeoordeling 
een gezamenlijke methodologie, met 
inbegrip van de berekening van de in dit 
artikel en in bijlage I omschreven N-1-
indicator.

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Amendement 232
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3,
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. 
Aan de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan de berekening van lid 1 op regionaal 
niveau worden uitgevoerd. De bevoegde 
instantie mag, bij de berekening van de N-
1-indicator, in het in artikel 5 omschreven 
preventieve actieplan aantonen dat een 
verstoring van de voorziening op afdoende 
en tijdige wijze kan worden ondervangen 
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wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

door specifieke maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen aan de vraagzijde.

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Amendement 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. 
Aan de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 
wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan de berekening van lid 1 op regionaal 
niveau worden uitgevoerd. De bevoegde 
instantie mag bij de berekening van de N-
1-indicator in het in artikel 5 omschreven 
preventieve actieplan aantonen dat een 
verstoring van de voorziening op afdoende 
en tijdige wijze kan worden ondervangen 
door specifieke maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen aan de vraagzijde.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
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reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Amendement 234
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. 
Aan de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 
wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan de berekening van lid 1 op regionaal 
niveau worden uitgevoerd. De bevoegde 
instantie mag bij de berekening van de N-
1-indicator in het in artikel 5 omschreven 
preventieve actieplan aantonen dat een 
verstoring van de voorziening op afdoende 
en tijdige wijze kan worden ondervangen 
door specifieke maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen aan de vraagzijde.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Amendement 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. 
Aan de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige
wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan de berekening van lid 1 op regionaal 
niveau worden uitgevoerd. De bevoegde 
instantie mag bij de berekening van de N-
1-indicator in het in artikel 5 omschreven 
preventieve actieplan aantonen dat een 
verstoring van de voorziening op afdoende 
en tijdige wijze kan worden ondervangen 
door specifieke maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen aan de vraagzijde.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Amendement 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. 

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan de berekening van lid 1 op regionaal 
niveau worden uitgevoerd. De bevoegde 
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Aan de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 
wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

instantie mag bij de berekening van de N-
1-indicator in het in artikel 5 omschreven 
preventieve actieplan aantonen dat een 
verstoring van de voorziening op afdoende 
en tijdige wijze kan worden ondervangen 
door specifieke maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen aan de vraagzijde.

Or. en

Motivering

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Amendement 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. Aan 
de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 
wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. Aan 
de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
de in artikel 8 omschreven risico-
evaluatie, in het in artikel 5 omschreven 
preventieve actieplan en rekening 
houdend met de kosteneffectiviteit van de 
investeringen in de in artikel 8 
omschreven risico-evaluatie, aantoont dat 
een verstoring van de voorziening op 
afdoende en tijdige wijze kan worden 
ondervangen door specifieke maatregelen, 
met inbegrip van maatregelen aan de 
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vraagzijde. 

Or. en

Motivering

Deze verordening kan voor sommige lidstaten aanzienlijke investeringen in nieuwe 
capaciteiten vereisen, wat kan leiden tot hoge kosten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor 
de gasprijs voor de eindgebruikers.

Amendement 238
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. Aan 
de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 
wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. Aan 
de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
de in artikel 8 omschreven risico-evaluatie 
en in het in artikel 5 omschreven 
preventieve actieplan aantoont dat een 
verstoring van de voorziening op afdoende 
en tijdige wijze kan worden ondervangen 
door specifieke maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen aan de vraagzijde.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om een voorzieningscrisis op een flexibele 
manier aan te pakken, rekening houdend met de specifieke omstandigheden. Daarom moet het 
toepassingsgebied van dit lid niet beperkt zijn tot maatregelen aan de vraagzijde, mits in de 
risico-evaluatie en in de preventieve actieplannen voldoende is aangetoond dat deze 
maatregelen een gelijkaardig effect zouden hebben op de N-1-norm.
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Amendement 239
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in een in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. Aan 
de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 
wijze kan worden ondervangen door 
maatregelen aan de vraagzijde.

2. Overeenkomstig de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde aanbeveling van de Commissie of 
in de in artikel 4, lid 4, bedoelde situatie, 
kan op regionaal niveau aan de 
verplichting van lid 1 worden voldaan. Aan 
de N-1-norm wordt ook geacht te zijn 
voldaan wanneer de bevoegde instantie in 
het in artikel 5 omschreven preventieve 
actieplan aantoont dat een verstoring van 
de voorziening op afdoende en tijdige 
wijze kan worden ondervangen door op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen aan 
de vraagzijde.

Or. en

Motivering

Indien alle soorten maatregelen aan de vraagzijde zouden zijn toegelaten, zou aan de N-1-
norm kunnen worden voldaan door verplichte inkrimping van de vraag (onderbrekingen van 
de toevoer). Dit is echter wat de maatregelen met betrekking tot infrastructuur en voorziening 
die zijn opgenomen in deze verordening trachten te voorkomen.

Amendement 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de berekening van de N-1-norm
wordt de in bijlage I uiteengezette 
methodologie gebruikt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
netwerkconfiguratie en de feitelijke 
gasstromen, alsook met de aanwezigheid 
van productie- en opslagfaciliteiten. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 

3. Voor de berekening van de N-1-
indicator wordt de in bijlage I 
uiteengezette methodologie gebruikt. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de 
netwerkconfiguratie en de capaciteit van 
de transmissie-infrastructuur om gas te 
leveren afkomstig van productie, LNG-
terminals en opslagfaciliteiten. De in 
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worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden door de bevoegde instantie 
gedefinieerd na raadpleging van de 
relevante aardgasondernemingen en 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau.

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

Amendement 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de berekening van de N-1-norm
wordt de in bijlage I uiteengezette 
methodologie gebruikt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
netwerkconfiguratie en de feitelijke 
gasstromen, alsook met de aanwezigheid 
van productie- en opslagfaciliteiten. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

3. Voor de berekening van de N-1-
indicator wordt de in bijlage I 
uiteengezette methodologie gebruikt. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden door de bevoegde instantie 
gedefinieerd na raadpleging van de 
relevante aardgasondernemingen en 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
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impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Amendement 242
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de berekening van de N-1-norm
wordt de in bijlage I uiteengezette 
methodologie gebruikt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
netwerkconfiguratie en de feitelijke 
gasstromen, alsook met de aanwezigheid 
van productie- en opslagfaciliteiten. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

3. Voor de berekening van de N-1-
indicator wordt de in bijlage I 
uiteengezette methodologie gebruikt. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden door de bevoegde instantie 
gedefinieerd na raadpleging van de 
relevante aardgasondernemingen en 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

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. 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 geschiktheid te verzekeren.
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Amendement 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de berekening van de N-1-norm
wordt de in bijlage I uiteengezette 
methodologie gebruikt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
netwerkconfiguratie en de feitelijke 
gasstromen, alsook met de aanwezigheid 
van productie- en opslagfaciliteiten. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

3. Voor de berekening van de N-1-
indicator wordt de in bijlage I 
uiteengezette methodologie gebruikt. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden door de bevoegde instantie 
gedefinieerd na raadpleging van de 
relevante aardgasondernemingen en 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

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. 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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 244
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de berekening van de N-1-norm
wordt de in bijlage I uiteengezette 
methodologie gebruikt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
netwerkconfiguratie en de feitelijke 
gasstromen, alsook met de aanwezigheid 
van productie- en opslagfaciliteiten. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 

3. Voor de berekening van de N-1-
indicator wordt de in bijlage I 
uiteengezette methodologie gebruikt. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden door de bevoegde instantie 
gedefinieerd na raadpleging van de 
relevante aardgasondernemingen en 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
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worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

geschikte regionale niveau. 

Or. en

Motivering

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Amendement 245
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de berekening van de N-1-norm
wordt de in bijlage I uiteengezette 
methodologie gebruikt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
netwerkconfiguratie en de feitelijke 
gasstromen, alsook met de aanwezigheid 
van productie- en opslagfaciliteiten. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau. 

3. Voor de berekening van de N-1 wordt de 
in bijlage I uiteengezette methodologie 
gebruikt. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de netwerkconfiguratie en de feitelijke 
gasstromen, alsook met de aanwezigheid 
van productie- en opslagfaciliteiten. De in 
bijlage I bedoelde berekende gebieden 
worden zo nodig uitgebreid tot het 
geschikte regionale niveau, rekening 
houdend met specifieke regionale 
omstandigheden.

Or. en
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Amendement 246
Algirdas Saudargas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gebrek aan toegang tot het EU-
gasnetwerk en de afhankelijkheid van één 
enkele gasleverancier worden beschouwd 
als niet-naleving van de N-1-norm.

Or. en

Amendement 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Iedere bevoegde instantie brengt bij de 
Commissie onverwijld verslag uit over elke 
niet-naleving van de N-1-norm.

4. Iedere bevoegde instantie brengt, na 
raadpleging van de relevante 
aardgasondernemingen, bij de Commissie 
verslag uit over de resultaten van haar 
berekening van de N-1-indicator, in 
overeenstemming met artikel 13.

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. 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.
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Amendement 248
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Iedere bevoegde instantie brengt bij de 
Commissie onverwijld verslag uit over elke 
niet-naleving van de N-1-norm.

4. Iedere bevoegde instantie brengt, na 
raadpleging van de relevante 
aardgasondernemingen, bij de Commissie 
verslag uit over de resultaten van haar 
berekening van de N-1-indicator, in 
overeenstemming met artikel 13.

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 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Iedere bevoegde instantie brengt bij de 
Commissie onverwijld verslag uit over elke 
niet-naleving van de N-1-norm.

4. Iedere bevoegde instantie brengt, na 
raadpleging van de relevante 
aardgasondernemingen, bij de Commissie 
verslag uit over de resultaten van haar 
berekening van de N-1-indicator, in 
overeenstemming met artikel 13.

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 250
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Iedere bevoegde instantie brengt bij de 
Commissie onverwijld verslag uit over elke 
niet-naleving van de N-1-norm.

4. Iedere bevoegde instantie brengt, na 
raadpleging van de relevante 
aardgasondernemingen, bij de Commissie 
verslag uit over de resultaten van haar 
berekening van de N-1-indicator, in 
overeenstemming met artikel 13.

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. 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.

Amendement 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Iedere bevoegde instantie brengt bij de 
Commissie onverwijld verslag uit over elke 
niet-naleving van de N-1-norm.

4. Iedere bevoegde instantie brengt, na 
raadpleging van de relevante 
aardgasondernemingen, bij de Commissie 
verslag uit over de resultaten van haar 
berekening van de N-1-indicator, in 
overeenstemming met artikel 13.

Or. en

Motivering

De aanpak op drie niveaus die is omschreven in de richtlijn van 2004 om de 
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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 252
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer nieuwe 
grensoverschrijdende interconnecties 
nodig zijn of bestaande interconnecties 
moeten worden uitgebreid, wordt in een 
vroeg stadium nauw samengewerkt tussen 
de betrokken lidstaten, de bevoegde 
instanties en de regelgevende autoriteiten, 
indien deze niet de bevoegde instanties 
zijn.

Or. en

Amendement 253
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie en de lidstaten 
zorgen voor coördinatie bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van bestaande 
projecten gericht op diversificatie van de 
aardgasvoorzieningsbronnen en -routes, 
teneinde de bestaande infrastructuur te 
verbeteren, en maken het aldus mogelijk 
om in crisissituaties aan de N-1-norm te 
voldoen.    

Or. ro



AM\801978NL.doc 33/96 PE438.231v01-00

NL

Motivering

Projecten gericht op diversificatie van de aardgasvoorzieningsbronnen en -routes zijn, daar 
waar het om veiligstelling van de aardgasvoorziening gaat, een absolute prioriteit. 
Solidariteit tussen de lidstaten moet zwaarder wegen dan nationale belangen.  

Amendement 254
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met 
de capaciteit om aan de in artikel 7 
bedoelde voorzieningsnorm te voldoen.
Binnen bovengenoemde periode van twee
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. Indien nodig op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voor een noodzakelijke
fysieke capaciteit om gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren op die 
interconnecties waar de toevoeging van 
een bidirectionele flowcapaciteit de 
voorzieningszekerheid vergroot, met name 
in een noodsituatie. Binnen deze periode 
van drie jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder, op grond 
van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

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 



PE438.231v01-00 34/96 AM\801978NL.doc

NL

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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met 
de capaciteit om aan de in artikel 7 
bedoelde voorzieningsnorm te voldoen.
Binnen bovengenoemde periode van twee
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. Indien nodig op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voor een noodzakelijke
fysieke capaciteit om gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren op die 
interconnecties waar de toevoeging van 
een bidirectionele flowcapaciteit de 
voorzieningszekerheid vergroot, met name 
in een noodsituatie. Binnen deze periode 
van drie jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder, op grond 
van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

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 
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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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 256
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien.
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met 
de capaciteit om aan de in artikel 7 
bedoelde voorzieningsnorm te voldoen.
Binnen bovengenoemde periode van twee
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. Indien nodig op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voor een noodzakelijke
fysieke capaciteit om gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren op die 
interconnecties waar de toevoeging van 
een bidirectionele flowcapaciteit de 
voorzieningszekerheid vergroot, met name 
in een noodsituatie. Binnen deze periode 
van drie jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder, op grond 
van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

Het ter beschikking moeten stellen van een permanente fysieke capaciteit om op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te kunnen vervoeren, mag niet worden geëist zonder 
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eerst te beoordelen of dit technisch en/of economisch haalbaar is of in individuele 
omstandigheden passend is. Het afwijkingsproces zoals voorzien in de ontwerpverordening 
gaat de goede kant op, maar is niet duidelijk genoeg.

Amendement 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met 
de capaciteit om aan de in artikel 7 
bedoelde voorzieningsnorm te voldoen.
Binnen bovengenoemde periode van twee
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. Indien nodig op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voor een noodzakelijke
fysieke capaciteit om gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren op die 
interconnecties waar de toevoeging van 
een bidirectionele flowcapaciteit de 
voorzieningszekerheid vergroot, met name 
in een noodsituatie. Binnen deze periode 
van drie jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder, op grond 
van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

Het ter beschikking moeten stellen van een permanente fysieke capaciteit om op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te kunnen vervoeren, mag niet worden geëist zonder 
eerst te beoordelen of dit technisch en/of economisch haalbaar is of in individuele 
omstandigheden passend is. Het afwijkingsproces zoals voorzien in de ontwerpverordening 
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gaat de goede kant op, maar is niet duidelijk genoeg.

Amendement 258
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met 
de capaciteit om aan de in artikel 7 
bedoelde voorzieningsnorm te voldoen.
Binnen bovengenoemde periode van twee
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. Indien nodig op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voor een permanente fysieke 
capaciteit om gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren op die interconnecties 
waar de toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
vergroot, met name in een noodsituatie.
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan de beoordeling worden herzien. 
Binnen deze periode van drie jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder, op grond 
van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

Het ter beschikking moeten stellen van een permanente fysieke capaciteit om op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te kunnen vervoeren, mag niet worden geëist zonder 
eerst te beoordelen of dit technisch en/of economisch haalbaar is of in individuele 
omstandigheden passend is. Er moet eerst een risico- en effectbeoordeling worden uitgevoerd, 
teneinde onnodige kosten voor de eindgebruikers te voorkomen. De periode van twee jaar kan 
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alleen worden gerespecteerd indien er slechts kleine wijzigingen aan de infrastructuur nodig 
zijn. Grotere aanpassingen zoals de installatie van een nieuwe compressie-eenheid vergen 
meer tijd.

Amendement 259
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met 
de capaciteit om aan de in artikel 7 
bedoelde voorzieningsnorm te voldoen.
Binnen bovengenoemde periode van twee
jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. Indien nodig op grond van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
risico- en effectbeoordeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, zorgen de 
transmissiesysteembeheerders binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voor een permanente fysieke 
capaciteit om gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren op die interconnecties 
waar de toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
vergroot. Wanneer de omstandigheden 
veranderen, kan de beoordeling worden 
herzien. Binnen deze periode van drie jaar 
past de gastransmissiesysteembeheerder, 
op grond van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische haalbaarheid en een kosten-
batenanalyse, de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

Het ter beschikking moeten stellen van een permanente fysieke capaciteit om op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te kunnen vervoeren, mag niet worden geëist zonder 
eerst te beoordelen of dit technisch en/of economisch haalbaar is of in individuele 
omstandigheden passend is. Vooraf moet een risico- en effectbeoordeling worden uitgevoerd 
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om onnodige kosten te vermijden die door de eindverbruikers moeten worden gedragen. De 
periode van twee jaar om te zorgen voor een permanente fysieke capaciteit is enkel realistisch 
als slechts kleine infrastructuuraanpassingen vereist zijn. Grotere wijzigingen vereisen meer 
tijd. 

Amendement 260
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
dergelijk besluit worden herzien. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Binnen bovengenoemde periode 
van twee jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
dergelijk besluit worden herzien. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Wat bestaande infrastructuur 
betreft, moet elke lidstaat een kosten-
batenbeoordeling uitvoeren voor 
investeringen die bidirectionele 
gasstromen mogelijk maken, als basis 
voor de kostentoewijzing. De zogenaamde 
'long term supply agreements' die reeds 
zijn ondertekend en die speciale 
bepalingen betreffende de 
grensmeetstations bevatten, moeten mede 
in overweging worden genomen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
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gasstromen mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
dergelijk besluit worden herzien. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Binnen bovengenoemde periode 
van twee jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op de interconnecties 
die voor de veiligstelling van de 
voorziening als essentieel worden 
beschouwd en overeenkomstig de 
resultaten van een effectbeoordeling naar 
mogelijke risico's voor 
infrastructuurvoorziening voor de invoer 
van gas uit derde landen gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren, behalve in 
gevallen waarin de Commissie op verzoek 
van een bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
dergelijk besluit worden herzien. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Binnen bovengenoemde periode 
van twee jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 262
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren op alle 
interconnecties die de Commissie op basis 
van een voorstel van de nationale 
bevoegde autoriteit identificeert als 
interconnecties waar het waarborgen van 
bidirectionele flowcapaciteit de 
voorzieningszekerheid van de lidstaten
vergroot.  Wanneer de omstandigheden 
veranderen, kan een dergelijk besluit 
worden herzien.  Het niveau van de 
bidirectionele flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7  bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

Or. hu

Motivering

Bidirectionele gassstromen zorgen niet bij alle interconnecties voor een verbetering van de 
gasvoorzieningszekerheid. De Commissie dient derhalve, op basis van een voorstel van de 
nationale autoriteiten, de interconnecties in kaart brengen waar het waarborgen van 
bidirectionele gasstromen daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft.   
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Amendement 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien.
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar 
past de gastransmissiesysteembeheerder 
de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op die
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, waar de toevoeging van 
een bidirectionele flowcapaciteit de 
voorzieningszekerheid van welke lidstaat 
dan ook vergroot op basis van een 
voorafgaande kosten-batenanalyse. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Wanneer er verderop in het 
transmissiesysteem extra investeringen 
nodig zijn, is lid 7 op die investeringen 
eveneens van toepassing. De bevoegde 
autoriteiten dragen er zorg voor dat de 
interconnecties geregeld worden 
geherevalueerd wanneer de 
omstandigheden veranderen, met name 
middels actualisering van de nationale 
preventieve actieplannen.

Or. en

Motivering

Het waarborgen van een permanente fysieke capaciteit om op alle interconnecties te allen 
tijde gas in beide richtingen te kunnen vervoeren, vergt grote investeringen. Vandaar dat 
ervoor moet worden gezorgd dat wijzigingen aan infrastructuur altijd stoelen op een kosten-
batenanalyse.
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Amendement 264
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien.
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar 
past de gastransmissiesysteembeheerder 
de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie dragen er zorg voor dat de 
interconnecties geregeld worden 
geherevalueerd wanneer de 
omstandigheden veranderen, met name 
middels actualisering van de preventieve 
actieplannen van de lidstaten en de Unie.

Or. en

Amendement 265
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
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binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot.
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen als 
bedoeld in lid 5 bis. De verplichting om 
bidirectionele flowcapaciteit te installeren, 
geldt niet voor pijpleidingen die 
productiebronnen, LPG-faciliteiten of 
interconnectiepunten met 
distributienetwerken verbinden of waar 
bidirectionele flow vanwege 
gaskwaliteitsaspecten onmogelijk is. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Binnen bovengenoemde periode 
van twee jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

De weinig specifieke en algemene vereiste in het voorstel van de Commissie om voor alle 
interconnecties bidirectionele flowcapaciteit mogelijk te maken, moet worden verduidelijkt. 
Het AM verduidelijkt dat er interconnecties zijn waar de toevoeging van bidirectionele 
flowcapaciteit de bevoorradingszekerheid overduidelijk niet ten goede komt of technisch niet 
haalbaar is, en schrapt deze dus uit het voorstel.

Amendement 266
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening gas in beide 
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interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien.
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar 
past de gastransmissiesysteembeheerder 
de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

richtingen te kunnen vervoeren op die
interconnecties waar door de toevoeging 
van een bidirectionele flowcapaciteit in de 
lidstaten de voorzieningszekerheid op 
financieel-economisch duurzame wijze 
wordt vergroot. Een desbetreffend besluit 
van de Commissie op verzoek van de 
bevoegde autoriteit volgt op een toetsing 
van de technische haalbaarheid en een 
kosten-batenanalyse. Het niveau van de 
bidirectionele flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen.

Or. de

Motivering

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

Amendement 267
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op die
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interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien.
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar 
past de gastransmissiesysteembeheerder 
de functionering van het 
transmissiesysteem als geheel aan om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken.

interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot, in het 
bijzonder in het geval van pijpleidingen 
die productiebronnen, LPG-faciliteiten of 
interconnectiepunten met 
distributienetwerken verbinden of waar 
bidirectionele flow vanwege 
gaskwaliteitsaspecten onmogelijk is. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie dragen er zorg voor dat de 
interconnecties geregeld worden 
geherevalueerd wanneer de 
omstandigheden veranderen, met name 
middels actualisering van de preventieve
actieplannen van de lidstaten en de Unie.

Or. en

Amendement 268
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
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van geen enkele lidstaat vergroot. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
dergelijk besluit worden herzien. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Binnen bovengenoemde periode 
van twee jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

van geen enkele lidstaat vergroot.  
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien.
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt, waarbij bij 
de beoordeling rekening wordt gehouden 
met nog andere dan puur economische 
aspecten, zoals de zekerheid van de 
voorziening en de bijdrage aan de interne 
markt. De capaciteit mag in geen geval 
minder dan 10% zijn van de entryvolumes 
voor elk land.

Or. es

Motivering

Hoewel de 'markt' het belangrijkste criterium voor investeringen moet zijn, bestaan er 
faciliteiten waarvan de aanleg kan worden gerechtvaardigd op andere dan pur economische 
criteria, zoals de zekerheid van de voorziening en de situatie van de markt.

Amendement 269
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders 
zorgen voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
alle interconnecties gas in beide richtingen 
te kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien.
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 

5. Onverminderd lid 5 bis zorgen de 
transmissiesysteembeheerders voor een 
permanente fysieke capaciteit om op alle 
interconnecties, andere dan pijpleidingen 
die productiebronnen, LPG-faciliteiten of 
interconnectiepunten met 
distributienetwerken verbinden of waar 
bidirectionele flow vanwege 
gaskwaliteitsaspecten onmogelijk is, gas in 
beide richtingen te kunnen vervoeren.  Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 
artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
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kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

voldoen. Binnen bovengenoemde periode 
van twee jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Soms verbeteren investeringen in bidirectionele flows de veiligheid van de voorzieining niet of 
zijn ze onevenredig. Vandaar dat verbetering van de veiligheid van de voorziening een 
absolute voorwaarde moet zijn voor investeringen in transmissieinfrastructuur. In dit verband 
is een risicobeoordeling van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de bepalingen 
betreffende infrastructuurnormen niet leiden tot investeringen boven rationele en economisch 
verstandige niveaus.

Amendement 270
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De transmissiesysteembeheerders zorgen 
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
dergelijk besluit worden herzien. Het 
niveau van de bidirectionele flowcapaciteit 
wordt op een kosteneffectieve wijze bereikt 
en daarbij wordt minimaal rekening 
gehouden met de capaciteit om aan de in 

De transmissiesysteembeheerders zorgen, 
op basis van een kosten-batenanalyse,
voor een permanente fysieke capaciteit om 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op alle 
interconnecties gas in beide richtingen te 
kunnen vervoeren, behalve in gevallen 
waarin de Commissie op verzoek van een 
bevoegde instantie besluit dat de 
toevoeging van een bidirectionele 
flowcapaciteit de voorzieningszekerheid 
van geen enkele lidstaat vergroot. 
Wanneer de omstandigheden veranderen, 
kan een dergelijk besluit worden herzien. 
Het niveau van de bidirectionele 
flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt en daarbij 
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artikel 7 bedoelde voorzieningsnorm te 
voldoen. Binnen bovengenoemde periode 
van twee jaar past de 
gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionelegasstromen 
mogelijk te maken.

wordt minimaal rekening gehouden met de 
capaciteit om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionelegasstromen 
mogelijk te maken.

Or. xm

Motivering

De voorgestelde periode van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van deze verordening voor 
het ontwikkelen van een permanente fysieke capaciteit in beide richtingen is vrij kort. 
Daarnaast moet er voor de bestaande infrastructuur door elke lidstaat een kosten-
batenanalyse worden uitgevoerd voor investeringen die bidirectionele flows mogelijk maken. 
De belanghebbenden moeten de resultaten van deze studies bediscussiëren, teneinde tot 
overeenstemming te komen over de kostentoewijzing.

Amendement 271
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een bevoegde autoriteit kan de 
Commissie vragen te besluiten om een 
bepaalde interconnectie vrij te stellen van 
de verplichting betreffende bidirectionele 
flow zoals bedoeld in lid 5. De Commissie 
stemt met de vrijstelling in indien 
bidirectionele flows de zekerheid van de 
voorziening van geen van de betrokken 
lidstaten aanzienlijk verbeteren of indien 
de investeringskosten veel hoger zijn dan 
de verwachte verbetering van de 
voorzieningszekerheid in de 
desbetreffende lidstaten. De Commissie 
houdt terdege rekening met de resultaten 
van de door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, 
uitgevoerde risicobeoordeling. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
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dergelijk besluit worden herzien.

Or. en

Motivering

Soms verbeteren investeringen in bidirectionele flows de veiligheid van de voorzieining niet of 
zijn ze onevenredig. Vandaar dat verbetering van de veiligheid van de voorziening een 
absolute voorwaarde moet zijn voor investeringen in transmissieinfrastructuur. In dit verband 
is een risicobeoordeling van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de bepalingen 
betreffende infrastructuurnormen niet leiden tot investeringen boven rationele en economisch 
verstandige niveaus.

Amendement 272
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer de Commissie, op verzoek 
van een bevoegde autoriteit, besluit dat 
het tot stand brengen van bidirectionele 
flowcapaciteit de zekerheid van de 
voorziening van geen van de betrokken 
lidstaten verbetert, of dat de 
investeringskosten veel hoger zijn dan 
verwachte verbetering van de 
voorzieningszekerheid van de betrokken 
lidstaten vervalt de verplichting van het 
tot stand brengen van een permanente 
fysieke capaciteit om gas in beide 
richtingen te vervoeren.  De Commissie 
houdt terdege rekening met de resultaten 
van de door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, 
uitgevoerde risicobeoordeling. Wanneer 
de omstandigheden veranderen, kan een 
dergelijk besluit worden herzien.

Or. en

Motivering

Soms verbeteren investeringen in bidirectionele flows de veiligheid van de voorzieining niet of 
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zijn ze onevenredig. Vandaar dat verbetering van de veiligheid van de voorziening een 
absolute voorwaarde moet zijn voor investeringen in transmissieinfrastructuur. In dit verband 
is een risicobeoordeling van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de bepalingen 
betreffende infrastructuurnormen niet leiden tot investeringen boven rationele en economisch 
verstandige niveaus.

Amendement 273
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie oefent toezicht uit op 
de bouw van infrastructuur die in 
belangrijke mate bijdraagt aan de 
voorzieningszekerheid.   In het geval van 
ongerechtvaardigde vertragingen neemt 
de Commissie de noodzakelijke 
maatregelen.

Or. es

Motivering

Prioriteit heeft de bouw van faciliteiten die op aanzienlijke wijze bijdragen aan het verbeteren 
van de voorzieningszekerheid en van faciliteiten die nodig zijn om 100% interconnectie te 
bereiken. Op de bouw van dergelijke faciliteiten wordt toezicht uitgeoefend door de 
Commissie, die maatregelen neemt in het geval van ongerechtvaardigde vertragingen.

Amendement 274
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat elke 
nieuwe transmissie-infrastructuur 
bijdraagt tot de voorzieningszekerheid 
door middel van een voldoende aantal 
entry- en exitpunten en bijdraagt tot de 
ontwikkeling van een onderling goed 

6. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
entrycapaciteit- en transmissienetwerken 
in staat zijn de nationale gasflows aan te 
passen aan elk scenario waarin de 
gasvoorziening wordt verstoord, interne 
knelpunten op te lossen en bij te dragen 
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verbonden infrastructuur. tot de ontwikkeling van een onderling goed 
verbonden infrastructuur.

Or. en

Motivering

Om de voorzieningszekerheid te waarborgen, moet de overblijvende infrastructuur niet alleen 
in staat zijn te voorzien in de totale vraag naar gas in het desbetreffende gebied, maar ook de 
interne flows van het nationale netwerk aan te passen, afhankelijk van het slecht 
functionerende entrypunt, om aan de vraag te beantwoorden.

Amendement 275
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas 
in beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

7. De nationale regelgevende autoriteiten
introduceren passende stimulansen en 
houden bij de goedkeuring van tarieven of 
methoden rekening met alle kosten die 
moeten worden gemaakt om op efficiënte 
wijze aan de infrastructuurnorm te 
voldoen, alsook met de kosten die moeten 
worden gemaakt om een permanente 
fysieke capaciteit in staat te stellen gas in 
beide richtingen te vervoeren, en ze 
passen op deze kosten geen 
efficiëntiebenchmarks toe, 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
richtlijn 2009/73/EG. Wanneer er in meer 
dan één lidstaat, dan wel in één lidstaat 
uitsluitend ten behoeve van andere 
lidstaten, kosten worden gemaakt, 
beslissen de nationale regelgevende 
autoriteiten van alle betrokken lidstaten 
gezamenlijk over de kostentoewijzing. 
Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 
715/2009 is van toepassing.

Or. en
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Motivering

Het voorstel voor een verordening besteedt onvoldoende aandacht aan de belangrijke 
onderwerpen het gemeenschappelijke besluitvormingsproces, de financiering van 
investeringen en het terugverdienen van kosten door beheerders van infrastructuur. Hoewel 
deze onderwerpen in de overwegingen 10 en 11, en in artikel 6, lid 7, wel aan bod komen, is 
de tekst daar te vaag en zijn het meer intentieverklaringen dan concrete oplossingen.

Amendement 276
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing voordat enige 
investeringsbeslissing wordt genomen. 
Hetzelfde geldt indien kosten gemaakt in 
de ene lidstaat bijdragen tot de 
verbetering van de zekerheid van de 
voorziening in één of meerdere andere 
lidstaten. Deze investeringsbeslissingen 
zijn afhankelijk van de goedkeuring van 
hun kosten en de toewijzing daarvan door 
alle betrokken regelgevende autoriteiten. 
Er wordt naar evenredigheid rekening 
gehouden met de mate waarin elke 
lidstaat voor wat de zekerheid van de 
voorziening van de 
infrastructuurinvesteringen profiteert.

Or. en
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Amendement 277
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

7. Bij de goedkeuring van de tarieven of 
methoden overeenkomstig artikel 41, lid 8, 
van Richtlijn 2009/73/EG zorgen de 
nationale regelgevende autoriteiten voor 
passende stimulansen en houden zij 
rekening met de kosten die moeten worden 
gemaakt om te voldoen aan de N-1-norm 
en de kosten om het in de praktijk mogelijk 
te maken gas in beide richtingen te 
vervoeren. Wanneer er in meer dan één 
lidstaat dan wel in één lidstaat ten behoeve 
van andere lidstaten kosten worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing alvorens er een 
investeringsbeslissing wordt genomen. 
Dergelijke investeringsbeslissingen 
moeten door de nationale 
regelgevingsinstantie worden 
goedgekeurd wat betreft de kosten en de 
allocatie daarvan onder alle betrokken 
nationale regelgevingsinstanties. De mate 
waarin elke lidstaat in termen van 
voorzieningscontinuïteit van de 
investering profiteert wordt in 
aanmerking genomen bij de verdeling van 
de kosten onder de lidstaten. Artikel 8, lid 
1, van Verordening (EG) nr. 715/2009 is 
van toepassing.

Or. en
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Amendement 278
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas 
in beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

7. De nationale regelgevende autoriteiten 
houden rekening met de daadwerkelijk 
gemaakte kosten in verband met 
maatregelen die voortvloeien uit de 
onderhavige verordening. Wanneer 
investeringen in meer dan één lidstaat 
worden gedaan, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing van de in één of 
meerdere lidstaten daadwerkelijk 
gemaakte kosten. Artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 is van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Deze verordening kan voor sommige lidstaten aanzienlijke investeringen in nieuwe 
capaciteiten vereisen, wat kan leiden tot hoge kosten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor 
de gasprijs voor de eindgebruikers. In het geval van een regionale benadering geeft de 
verordening daarnaast niet duidelijk genoeg aan hoe binnen het regelgevend kader met de 
kostentoewijzing voor regionaal gebaseerde investeringen moet worden omgegaan. 

Amendement 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de
kosten die moeten worden gemaakt om te 

7. De nationale regelgevende autoriteiten 
houden rekening met de daadwerkelijk 
gemaakte kosten in verband met 
maatregelen die voortvloeien uit de 
onderhavige verordening. Wanneer 
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voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas 
in beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

investeringen in meer dan één lidstaat 
worden gedaan, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing van de in één of 
meerdere lidstaten daadwerkelijk 
gemaakte kosten. Artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 is van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Deze verordening kan voor sommige lidstaten aanzienlijke investeringen in nieuwe 
capaciteiten vereisen, wat kan leiden tot hoge kosten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor 
de gasprijs voor de eindgebruikers. In het geval van een regionale benadering geeft de 
verordening daarnaast niet duidelijk genoeg aan hoe binnen het regelgevend kader met de 
kostentoewijzing voor regionaal gebaseerde investeringen moet worden omgegaan.

Amendement 280
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG houden de nationale 
regelgevende autoriteiten naar behoren
rekening met de kosten die moeten worden 
gemaakt om te voldoen aan de N-1-norm 
en de kosten om het in de praktijk mogelijk 
te maken gas in beide richtingen te 
vervoeren, en wel op een transparante en 
gedetailleerde wijze, waarbij de ontstane 
kosten op een duidelijke en 
identificeerbare manier worden 
weergegeven. Wanneer kosten in meer dan 
één lidstaat worden gemaakt, beslist het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers samen met de 
nationale regelgevende autoriteiten van alle 
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betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 is van 
toepassing.

Or. en

Motivering

De kosten die ontstaan om te voldoen aan normen ten aanzien van voorzieningszekerheid en 
infrastructuur moeten in de nationale en grensoverschrijdende tarieven worden opgenomen 
op een wijze die zo duidelijk en doorzichtig als mogelijk is. De kosten moeten billijk verdeeld 
worden over de systemen die deze maatregelen in praktijk brengen en die welke er profijt van 
hebben.

Amendement 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG houden de nationale 
regelgevende autoriteiten naar behoren
rekening met de kosten die moeten worden 
gemaakt om te voldoen aan de N-1-norm 
en de kosten om het in de praktijk mogelijk 
te maken gas in beide richtingen te 
vervoeren, en wel op een transparante en 
gedetailleerde wijze, waarbij de ontstane 
kosten op een duidelijke en 
identificeerbare manier worden 
weergegeven. Wanneer kosten in meer dan 
één lidstaat worden gemaakt, beslist het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers samen met de 
nationale regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 is van 
toepassing.

Or. en
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Motivering

De kosten die ontstaan om te voldoen aan normen ten aanzien van voorzieningszekerheid en 
infrastructuur moeten in de nationale en grensoverschrijdende tarieven worden opgenomen 
op een wijze die zo duidelijk en doorzichtig als mogelijk is. De kosten moeten billijk verdeeld 
worden over de systemen die deze maatregelen in praktijk brengen en die welke er profijt van 
hebben.

Amendement 282
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing.

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn 2009/73/EG houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing in één of meerdere
lidstaten. Artikel 8, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 715/2009 is van toepassing.

Or. en

Amendement 283
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Unie stelt financiële 
instrumenten ter beschikking voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
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betreffende de infrastructuurnormen, als 
aanvulling op en niet ter vervanging van 
nationale maatregelen. De Commissie 
doet voorstellen voor passende financiële 
instrumenten voor het financieren van 
interconnecties die economisch gezien 
niet levensvatbaar zijn, maar die wel een 
toegevoegde waarde opleveren voor de 
zekerheid van de gasvoorziening.

Or. en

Amendement 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij het uitvoeren van de risico- en 
effectbeoordeling zoals bedoeld in artikel 
8 gebruikt de bevoegde instantie een 
gemeenschappelijke methode, met de 
volgende indicatoren voor de levering van 
gas aan de beschermde klanten van de 
lidstaten:

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

a) leveringen bij extreem koude 
temperatuurgemiddelden gedurende een 
zeven dagen durende periode die statistisch 
slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt; and

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

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

Or. en

Motivering

De referentieperiode moet niet langer zijn dan wat werkelijk noodzakelijk is (een periode van 
30 dagen), teneinde onevenredig hoge kosten voor de klanten en verstoring van het 
concurentievermogen van gas als een koolstofarme brandstof te vermijden. 30 dagen is lang 
genoeg om de gasvoorziening te herstellen of aanvullende maatregelen te nemen, zoals 
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bidirectionele flows. In plaats van verplichte EU-normen moet de verordening zich richten op 
de vereiste voor de lidstaten om gedegen risico- en effectbeoordelingen uit te voeren.

Amendement 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij het uitvoeren van de risico- en 
effectbeoordeling zoals bedoeld in artikel 
8 gebruikt de bevoegde instantie een 
gemeenschappelijke methode, met de 
volgende indicatoren voor de levering van 
gas aan de beschermde klanten van de 
lidstaten:

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

a) leveringen bij extreem koude 
temperatuurgemiddelden gedurende een 
zeven dagen durende periode die statistisch 
slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt; and

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

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

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities..
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Amendement 286
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij het uitvoeren van de risico- en 
effectbeoordeling zoals bedoeld in artikel 
8 gebruikt de bevoegde instantie een 
gemeenschappelijke methode, met de 
volgende indicatoren voor de levering van 
gas aan de beschermde klanten van de 
lidstaten:

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

a) leveringen bij extreem koude 
temperatuurgemiddelden gedurende een 
zeven dagen durende periode die statistisch 
slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt; and

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

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

Or. en

Motivering

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Amendement 287
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde instantie neemt de nodige 1. Bij het uitvoeren van de risico- en 
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maatregelen om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:

effectbeoordeling zoals bedoeld in artikel 
8 gebruikt de bevoegde instantie een 
gemeenschappelijke methode, met de 
volgende indicatoren voor de levering van 
gas aan de beschermde klanten van de 
lidstaten:

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

a) leveringen bij extreem koude 
temperatuurgemiddelden gedurende een 
zeven dagen durende periode die statistisch 
slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt; and

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

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

Or. en

Motivering

De langste crisis heeft ongeveer twee weken geduurd. Bij gebrek aan een gedegen 
economische analyse van de kosten en baten voor de markt, moet in de verordening een 
kortere periode van 30 dagen worden vastgelegd, om te vermijden dat onevenredig hoge 
kosten ontstaan voor de verbruikers en om de concurrentiepositie van gas als brandstof met 
lage CO2-uitstoot te verbeteren. In de ongeveer 40 jaar na de bouw van de grote gaspijplijn 
naar Europa, duurde de enige periode van onderbreking van de voorziening 13 dagen.

Amendement 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij het uitvoeren van de risico- en 
effectbeoordeling zoals bedoeld in artikel 
8 gebruikt de bevoegde instantie een 
gemeenschappelijke methode, met de 
volgende indicatoren voor de levering van 
gas aan de beschermde klanten van de 
lidstaten:

a) extreem koude temperaturen gedurende 
een zeven dagen durende piekperiode die 

a) leveringen bij extreem koude 
temperatuurgemiddelden gedurende een 
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statistisch slechts één keer om de twintig 
jaar voorkomt; en

zeven dagen durende periode die statistisch 
slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt; and

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

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

Or. en

Motivering

De langste crisis heeft ongeveer twee weken geduurd. Bij gebrek aan een gedegen
economische analyse van de kosten en baten voor de markt, moet in de verordening een 
kortere periode van 30 dagen worden vastgelegd, om te vermijden dat onevenredig hoge 
kosten ontstaan voor de verbruikers en om de concurrentiepositie van gas als brandstof met 
lage CO2-uitstoot te verbeteren. In de ongeveer 40 jaar na de bouw van de grote gaspijplijn 
naar Europa, duurde de enige periode van onderbreking van de voorziening 13 dagen.

Amendement 289
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De bevoegde instantie verplicht de
leveranciers om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste verplichtingen van de leveranciers moet zijn dat zij de 
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voorzieningsnormen garanderen. De door de leveringsnorm afgedekte periode moet niet 
langer zijn dan absoluut noodzakelijk om onevenredig hoge kosten en verstoring van het 
concurrentievermogen van gas als een koolstofarme brandstof te vermijden. De afgelopen 40 
jaar duurde de enige grote onderbreking van de voorziening slechts 13 dagen. Een periode 
van 30 dagen lijkt lang genoeg om de gasvoorziening te herstellen of aanvullende 
maatregelen te nemen, zoals het instellen van bidirectionele flows.

Amendement 290
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten of de betrokken 
aardgasondernemingen nemen de nodige 
maatregelen om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:

Or. de

Motivering

Dit AM zorgt voor verduidelijking overeenkomstig de trapsgewijze bottom-up-aanpak (1  = 
het bedrijfsleven, 2  = de lidstaten, 3  = regionale samenwerking, en 4  (in noodgevallen) de 
EU). Uiteindelijk is het in het geval van een onderbreking van de voorziening aan de 
aardgasondernemingen om op te treden, aangezien zij over de transportcapaciteiten, de 
gashoeveelheden en de kennis over de gebruikshoeveelheden beschikken. Deze aanpak is 
efficiënter en minder bureaucratisch, en respecteert het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 291
Miloslav Ransdorf

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De bevoegde instantie verplicht de
leveranciers om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten van de lidstaten te 
waarborgen in het geval van:
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Or. en

Motivering

Het is de plicht van de leveranciers om te beantwoorden aan de normen voor de 
gasvoorziening. Aangezien de bijkomende kosten van de normen voor de gasvoorziening de 
prijs voor de verbruikers waarschijnlijk nog zullen verhogen, mag de periode voor de 
voorzieningsnorm niet langer zijn dan noodzakelijk om te vermijden dat de gasprijs stijgt.

Amendement 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) extreem koude 
temperatuurgemiddelden gedurende een 
zeven dagen durende periode die statistisch 
slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt; en

Or. en

Motivering

De langste crisis heeft ongeveer twee weken geduurd. Bij gebrek aan een gedegen 
economische analyse van de kosten en baten voor de markt, moet in de verordening een 
kortere periode van 30 dagen worden vastgelegd, om te vermijden dat onevenredig hoge 
kosten ontstaan voor de verbruikers en om de concurrentiepositie van gas als brandstof met 
lage CO2-uitstoot te verbeteren. In de ongeveer 40 jaar na de bouw van de grote gaspijplijn 
naar Europa, duurde de enige periode van onderbreking van de voorziening 13 dagen.

Amendement 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) leveringen bij extreem koude 
temperatuurgemiddelden gedurende een 
zeven dagen durende periode die statistisch 
slechts één keer om de twintig jaar 
voorkomt; en
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Or. en

Motivering

De langste crisis heeft ongeveer twee weken geduurd. Bij gebrek aan een gedegen 
economische analyse van de kosten en baten voor de markt, moet in de verordening een 
kortere periode van 30 dagen worden vastgelegd, om te vermijden dat onevenredig hoge 
kosten ontstaan voor de verbruikers en om de concurrentiepositie van gas als brandstof met 
lage CO2-uitstoot te verbeteren. In de ongeveer 40 jaar sinds de bouw van de grote 
gaspijplijn naar Europa, duurde de enige periode van onderbreking van de voorziening 13 
dagen.

Amendement 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De langste crisis heeft ongeveer twee weken geduurd. Bij gebrek aan een gedegen 
economische analyse van de kosten en baten voor de markt, moet in de verordening een 
kortere periode van 30 dagen worden vastgelegd, om te vermijden dat onevenredig hoge 
kosten ontstaan voor de verbruikers en om de concurrentiepositie van gas als brandstof met 
lage CO2-uitstoot te verbeteren. In de ongeveer 40 jaar sinds de bouw van de grote 
gaspijplijn naar Europa, duurde de enige periode van onderbreking van de voorziening 13 
dagen.

Amendement 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De langste crisis heeft ongeveer twee weken geduurd. Bij gebrek aan een gedegen 
economische analyse van de kosten en baten voor de markt, moet in de verordening een 
kortere periode van 30 dagen worden vastgelegd, om te vermijden dat onevenredig hoge 
kosten ontstaan voor de verbruikers en om de concurrentiepositie van gas als brandstof met 
lage CO2-uitstoot te verbeteren. In de ongeveer 40 jaar sinds de bouw van de grote 
gaspijplijn naar Europa, duurde de enige periode van onderbreking van de voorziening 13 
dagen.

Amendement 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In geval van een noodsituatie als 
omschreven in artikel 9, lid 2, neemt de 
bevoegde instantie, in het kader van de 
samenwerking met de aardgasbedrijven, 
maatregelen om voorrang te geven aan de 
gasvoorziening aan beschermde klanten 
voor een periode van dertig dagen. De 
gasvoorziening aan beschermde klanten 
wordt zo lang als nodig in stand 
gehouden.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde artikel 7.2 bepaalt dat de bevoegde instantie de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten garandeert voor een periode van 60 dagen van uitzonderlijk hoge vraag 
gedurende de koudste periode die statistisch om de twintig jaar voorkomt, evenals in geval 
van een noodsituatie. Een dergelijke bepaling zou kunnen leiden tot een verplichting die voor 
de bedrijven zeer moeilijk of tegen zeer hoge kosten na te komen is, in het bijzonder wanneer 
de categorie van de beschermde klanten niet beperkt blijft tot huishoudens. Dit zou ertoe 
kunnen leiden dat de gasprijzen voor de eindverbruikers stijgen.
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Amendement 297
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In het geval van een noodsituatie als 
omschreven in artikel 9, lid 2, zorgt de
bevoegde instantie ervoor dat voorrang 
wordt gegeven aan de gasvoorziening aan 
beschermde klanten. De gasvoorziening 
aan beschermde klanten wordt zo lang als 
nodig in stand gehouden.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde artikel 7.2 bepaalt dat de bevoegde instantie maatregelen moet nemen om 
de gasvoorziening aan de beschermde klanten te garanderen voor een periode van 60 dagen 
van uitzonderlijk hoge vraag gedurende de koudste periode die statistisch om de twintig jaar 
voorkomt, evenals in geval van een noodsituatie. Een dergelijke bepaling zou kunnen leiden 
tot een verplichting die voor de bedrijven zeer moeilijk of tegen zeer hoge kosten na te komen 
is, in het bijzonder wanneer de categorie van de beschermde klanten niet beperkt blijft tot 
huishoudens. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de gasprijzen voor de eindverbruikers stijgen.

Amendement 298
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is de plicht van de leveranciers en de bevoegde instanties om te beantwoorden aan de 
gasvoorzieningsnormen.

Amendement 299
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Verduidelijking van de tekst 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 aardgasbedrijven de laatste schakel, aangezien zij 
beschikken over de transportmiddelen, de voorraden en de kennis over het verbruik. Een 
dergelijke aanpak is efficiënter en minder bureaucratisch, en staat garant voor het 
subsidiariteitsbeginsel.
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Amendement 300
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aan aardgasondernemingen 
opgelegde verplichtingen om te voldoen 
aan de voorzieningsnorm als bedoeld in 
de leden 1 en 2, zijn niet-discriminerend 
en leggen geen ongerechtvaardigde lasten 
op aan nieuwkomers op de markt en 
kleine ondernemingen. 

Schrappen

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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aan aardgasondernemingen 
opgelegde verplichtingen om te voldoen 
aan de voorzieningsnorm als bedoeld in 
de leden 1 en 2, zijn niet-discriminerend 
en leggen geen ongerechtvaardigde lasten 
op aan nieuwkomers op de markt en 
kleine ondernemingen. 

Schrappen

Or. en
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Motivering

Amendement 302
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aan aardgasondernemingen 
opgelegde verplichtingen om te voldoen 
aan de voorzieningsnorm als bedoeld in 
de leden 1 en 2, zijn niet-discriminerend 
en leggen geen ongerechtvaardigde lasten 
op aan nieuwkomers op de markt en 
kleine ondernemingen. 

Schrappen

Or. en

Amendement 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde instantie staat het de 
aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op regionaal en 
Gemeenschapsniveau en eist niet dat aan 
deze normen wordt voldaan via 
infrastructuur die uitsluitend op het eigen 
grondgebied gevestigd is.

4. De bevoegde instanties hebben de 
toestemming om deze indicatoren op 
regionaal en EU-niveau te berekenen en 
zijn niet verplicht deze indicatoren 
uitsluitend op het eigen grondgebied te 
berekenen.

Or. en
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Amendement 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde instantie staat het de 
aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op regionaal en 
Gemeenschapsniveau en eist niet dat aan 
deze normen wordt voldaan via 
infrastructuur die uitsluitend op het eigen 
grondgebied gevestigd is.

4. De bevoegde instanties hebben de 
toestemming om deze indicatoren op 
regionaal en EU-niveau te berekenen en 
zijn niet verplicht deze indicatoren 
uitsluitend op het eigen grondgebied te 
berekenen.

Or. en

Amendement 305
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde instantie staat het de 
aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op regionaal en 
Gemeenschapsniveau en eist niet dat aan 
deze normen wordt voldaan via 
infrastructuur die uitsluitend op het eigen 
grondgebied gevestigd is.

4. De bevoegde instanties hebben de 
toestemming om deze indicatoren op 
regionaal en EU-niveau te berekenen en 
zijn niet verplicht deze indicatoren 
uitsluitend op het eigen grondgebied te 
berekenen.

Or. en

Amendement 306
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde instantie staat het de 4. De bevoegde instanties hebben de 
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aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op regionaal en 
Gemeenschapsniveau en eist niet dat aan 
deze normen wordt voldaan via 
infrastructuur die uitsluitend op het eigen 
grondgebied gevestigd is.

toestemming om deze indicatoren op 
regionaal en EU-niveau te berekenen en 
zijn niet verplicht deze indicatoren 
uitsluitend op het eigen grondgebied te 
berekenen.

Or. en

Amendement 307
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde instantie staat het de 
aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op regionaal en 
Gemeenschapsniveau en eist niet dat aan 
deze normen wordt voldaan via 
infrastructuur die uitsluitend op het eigen 
grondgebied gevestigd is.

4. De bevoegde instantie staat het de 
aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op regionaal, nationaal 
of EU-niveau en eist niet dat aan deze 
normen wordt voldaan via infrastructuur 
die uitsluitend op het eigen grondgebied 
gevestigd is.

Or. en

Amendement 308
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde instantie staat het de 
aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op regionaal en 
Gemeenschapsniveau en eist niet dat aan 
deze normen wordt voldaan via 
infrastructuur die uitsluitend op het eigen 
grondgebied gevestigd is.

4. De bevoegde instantie staat het de 
aardgasondernemingen toe om aan deze 
criteria te voldoen op nationaal, regionaal 
en Gemeenschapsniveau en eist niet dat 
aan deze normen wordt voldaan via 
infrastructuur die uitsluitend op het eigen 
grondgebied gevestigd is.

Or. el
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Motivering

De bevoegde instantie moet normen voor de zekerheid van de voorziening uitwerken en 
publiceren, niet alleen op regionaal of EU-niveau, maar ook op nationaal niveau, omwille 
van de geopolitieke kenmerken en de verschillende situaties van de gasmarkt in iedere 
lidstaat.

Amendement 309
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De bevoegde instantie ziet erop toe dat 
de door haar vastgestelde voorwaarden 
voor de voorziening van beschermde 
klanten geen afbreuk doen aan de goede 
functionering van de interne gasmarkt 
noch aan de bescherming van de 
economische belangen van de 
consumenten, en dat de desbetreffende 
tarieven de reële handelswaarde van de 
dienst weerspiegelen.

Or. en

Amendement 310
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De bevoegde instantie ziet erop toe dat 
de door haar vastgestelde voorwaarden 
voor de voorziening van beschermde 
klanten geen afbreuk doen aan de goede 
functionering van de interne gasmarkt en 
dat de desbetreffende tarieven de 
marktwaarde van de dienst weerspiegelen. 
In een crisissituatie mogen de lidstaten 
evenwel maatregelen nemen om 
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buitensporige verhogingen van de gasprijs 
voor beschermde klanten te voorkomen.

Or. ro

Motivering

Krachtens 153, lid 2, van het EG-Verdrag moeten maatregelen worden genomen om de 
consument te beschermen.

Amendement 311
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Consumenten waarvoor de 
voorzieningsnormen van dit artikel niet 
gelden, moeten in het kader van de 
geliberaliseerde markt een passende 
vergoeding krijgen voor alle schade die zij 
oplopen als gevolg van een onderbreking 
van de gasvoorziening.

Or. en

Motivering

Volgens de verordening behoren grote consumenten niet tot de categorie van beschermde 
klanten en bijgevolg lopen zij een groter risico dat zij als eerste aan de beurt zijn wanneer de 
gaslevering wordt onderbroken. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat zij passend worden 
vergoed voor alle schade die zij zouden oplopen in het kader van de geliberaliseerde markt.

Amendement 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt

1. Uiterlijk [op 30 maart 2011; 12
maanden na de inwerkingtreding] voert
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elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

elke bevoegde instantie een risico- en 
effectbeoordeling uit die de basis vormt 
voor:

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen;

a) het opstellen van het risicoprofiel van 
de betrokken lidstaat, waarbij rekening 
wordt gehouden met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden;

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

b) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat; 

c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

c) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat;

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's. 

De risico- en effectbeoordeling omvat 
tevens het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door producenten uit derde landen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de interactie 
en correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.
De risico- en effectbeoordeling moet 
onder meer gebaseerd zijn op de 
indicatoren die in artikel 6, lid 1 en artikel 
7, lid 1 van deze verordening zijn 
vastgesteld. De risico- en 
effectbeoordeling moet eveneens rekening 
houden met de technische haalbaarheid 
en een economische evaluatie van de 
kosten en baten voor de markt. Dit geldt 
met name voor elke eventuele uitbreiding 
op nationaal niveau van het 
toepassingsgebied van beschermde 
klanten naar andere dan huishoudelijke 
afnemers.

Or. en
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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.

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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt
elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

1. Uiterlijk [op 30 maart 2011; 12 
maanden na de inwerkingtreding] voert
elke bevoegde instantie een risico- en 
effectbeoordeling uit die de basis vormt 
voor:

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen;

a) het opstellen van het risicoprofiel van 
de betrokken lidstaat, waarbij rekening 
wordt gehouden met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden;

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

b) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat;

c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

c) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat;

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's. 

De risico- en effectbeoordeling omvat 
eveneens verscheidene scenario's van 
uitzonderlijk hoge vraag en/of verstoring 
van de voorziening, zoals het uitvallen van 
belangrijke transmissie-infrastructuur, 
opslagfaciliteiten of LNG-terminals en 
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verstoring van de voorziening door 
producenten uit derde landen; Hierbij 
wordt rekening gehouden met de interactie 
en correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.

De risico- en effectbeoordeling moet 
onder meer gebaseerd zijn op de 
indicatoren die in artikel 6, lid 1 en artikel 
7, lid 1 van deze verordening zijn 
vastgesteld. De risico- en 
effectbeoordeling moet eveneens rekening 
houden met de technische haalbaarheid 
en een economische evaluatie van de 
kosten en baten voor de markt. Dit geldt 
met name voor elke eventuele uitbreiding 
op nationaal niveau van het 
toepassingsgebied van beschermde 
klanten naar andere dan huishoudelijke 
afnemers.

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.

Amendement 314
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt
elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

1. Uiterlijk [op 30 maart 2011; 12 
maanden na de inwerkingtreding] voert
elke bevoegde instantie een risico- en 
effectbeoordeling uit die de basis vormt 
voor:
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a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen;

a) het opstellen van het risicoprofiel van 
de betrokken lidstaat, waarbij rekening 
wordt gehouden met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden;

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

b) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat;

c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

c) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat;

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's. 

De risico- en effectbeoordeling omvat 
eveneens verscheidene scenario's van 
uitzonderlijk hoge vraag en/of verstoring 
van de voorziening, zoals het uitvallen van 
belangrijke transmissie-infrastructuur, 
opslagfaciliteiten of LNG-terminals en 
verstoring van de voorziening door 
producenten uit derde landen; Hierbij 
wordt rekening gehouden met de interactie 
en correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.

De risico- en effectbeoordeling moet 
onder meer gebaseerd zijn op de 
indicatoren die in artikel 6, lid 1 en artikel 
7, lid 1 van deze verordening zijn 
vastgesteld. De risico- en 
effectbeoordeling moet eveneens rekening 
houden met de technische haalbaarheid 
en een economische evaluatie van de 
kosten en baten voor de markt. Dit geldt 
met name voor elke eventuele uitbreiding 
op nationaal niveau van het 
toepassingsgebied van beschermde 
klanten naar andere dan huishoudelijke 
afnemers.

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. 
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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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 315
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt
elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

1. Uiterlijk [op 30 maart 2011; 12
maanden na de inwerkingtreding] voert
elke bevoegde instantie een risico- en 
effectbeoordeling uit die de basis vormt 
voor:

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen;

a) het opstellen van het risicoprofiel van 
de betrokken lidstaat, waarbij rekening 
wordt gehouden met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden; 

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

b) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat;

c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

c) het opstellen van het preventieve 
actieplan van de betrokken lidstaat; 

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's. 

De risico- en effectbeoordeling omvat 
eveneens verscheidene scenario's van 
uitzonderlijk hoge vraag en/of verstoring 
van de voorziening, zoals het uitvallen van 
belangrijke transmissie-infrastructuur, 
opslagfaciliteiten of LNG-terminals en 
verstoring van de voorziening door 
producenten uit derde landen; Hierbij 
wordt rekening gehouden met de interactie 
en correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.



AM\801978NL.doc 81/96 PE438.231v01-00

NL

De risico- en effectbeoordeling moet 
onder meer gebaseerd zijn op de 
indicatoren die in artikel 6, lid 1 en artikel 
7, lid 1 van deze verordening zijn 
vastgesteld. De risico- en 
effectbeoordeling moet eveneens rekening 
houden met de technische haalbaarheid 
en een economische evaluatie van de 
kosten en baten voor de markt. Dit geldt 
met name voor elke eventuele uitbreiding 
op nationaal niveau van het 
toepassingsgebied van beschermde 
klanten naar andere dan huishoudelijke 
afnemers.

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 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt
elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

1. Uiterlijk [op 30 maart 2011;
12 maanden na de inwerkingtreding] 
maken de Commissie en elke bevoegde 
instantie een volledige evaluatie van de 
risico's voor de gasvoorzieningszekerheid 
in respectievelijk de EU en haar lidstaat, 
en wel: 

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen; 

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde indicator;

b) rekening houdend met alle relevante b) rekening houdend met alle relevante 
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nationale en regionale omstandigheden; nationale en regionale omstandigheden;
c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's. 

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.

Or. en

Motivering

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 geschiktheid te verzekeren. Vergelijkbare plannen zouden ook op 
regionaal niveau kunnen worden voorbereid.

Amendement 317
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt 
elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

1. Uiterlijk [op 30 september 2010; 
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt 
elke bevoegde instantie een volledige 
evaluatie van de risico's voor de 
gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat 
en van de gevolgen van de voorgestelde 
maatregelen door het uitvoeren van een 
risico- en effectbeoordeling, en wel:

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen; 

a) met gebruikmaking van de in de 
artikelen 6 en 7 neergelegde normen;

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

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden en 
gevolgen;
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c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

c) met het doorlopen van verscheidene 
scenario's van uitzonderlijk hoge vraag of 
verstoring van de voorziening, zoals het 
uitvallen van belangrijke transmissie-
infrastructuur, opslagfaciliteiten of LNG-
terminals en verstoring van de voorziening 
door leveranciers uit derde landen;

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's. 

d) met identificatie van de interactie en 
correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.

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

Or. en

Motivering

Doordat de voorgestelde verordening de lidstaten verplicht tot een aanzienlijke 
infrastructuurinspanning, kan zij enorme investeringen in nieuwe capaciteiten en 
bidirectionele stroomcapaciteit vereisen, wat zal leiden tot aanzienlijke kosten die gevolgen 
zullen hebben voor de gasprijs voor de eindgebruikers. De voorgestelde maatregelen moeten 
dan ook zorgvuldig geëvalueerd worden om te voorkomen dat nieuwe capaciteiten ongebruikt 
blijven, wat verzonken kosten zou doen ontstaan en zou leiden tot prijsverhogingen voor de 
eindgebruikers.

Amendement 318
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden, 
inclusief het gebruik van gas voor 
stadsverwarming, huishoudelijk gebruik 
en elektriciteitsopwekking alsook de 
activiteiten van industrieën die bijzonder 
gevoelig zijn voor fluctuaties in de 
voorziening;

Or. hu
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Motivering

Bij de risico-evaluatie moet rekening worden gehouden met  alle industrieën die bijzonder 
kwetsbaar zijn voor het uitvallen van de gasvoorziening of fluctuaties daarin. Bij de evaluatie 
mag niet voorbij worden gegaan aan de belangrijke rol die gas speelt bij de stadsverwarming 
en de opwekking van elektriciteit.

Amendement 319
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden, 
inclusief de ononderbroken 
elektriciteitsvoorziening en 
stadsverwarming ten behoeve van 
beschermde klanten;

Or. en

Amendement 320
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden, 
inclusief het gebruik van gas voor 
elektriciteitsvoorziening en 
stadsverwarming ten behoeve van 
beschermde klanten;

Or. en

Motivering

Aangezien gas in diverse lidstaten de voornaamste brandstof is voor de productie van warmte 
en elektriciteit, moet de voorziening van beschermde klanten met elektriciteit en 
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stadsverwarming ook worden meegenomen bij de risico-evaluatie.

Amendement 321
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden, 
inclusief het gebruik van gas voor 
elektriciteitsvoorziening en 
stadsverwarming ten behoeve van 
beschermde klanten;

Or. en

Amendement 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden, 
zoals de energiemix, consumptiepatronen,  
aansluiting op de interne markt en 
veiligheidsoverwegingen;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden.
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Amendement 323
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) wijzend op alle relevante nationale, 
regionale en internationale 
ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 324
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de risico-evaluatie kan de 
lidstaat op basis van een technische en 
economische analyse verplichtingen 
vaststellen om gas te leveren aan 
afnemers die zijn aangesloten aan het 
gasdistributienet en geen beschermde 
klanten zijn, zoals scholen en 
ziekenhuizen, mits deze verplichtingen 
geen invloed hebben op hun capaciteit om 
te zorgen voor de gasvoorziening voor de 
beschermde klanten ingeval van een crisis 
zoals omschreven in artikel 7.
In geval van een noodsituatie op 
regionaal of op EU-niveau is alleen de 
betrokken lidstaat verantwoordelijk voor 
de gasvoorziening voor deze bijkomende 
klanten.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet samen met de amendementen op de artikelen 2 en 5 worden behandeld. 
Het begrip "beschermde klanten" hangt rechtstreeks samen met de verplichtingen van alle 
lidstaten op het vlak van solidariteit. Indien een lidstaat beschikt over de capaciteit om 
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verdere maatregelen te nemen voor andere klanten, moet dit toegestaan zijn (zie de 
amendementen op de artikelen 2 en 5), mits met de bijkomende verplichtingen rekening wordt 
gehouden bij de risico-evaluatie en enkel de betrokken lidstaat ervoor verantwoordelijk is.

Amendement 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig de in artikel 4, 
lid 3, bedoelde aanbeveling van de 
Commissie of in de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde situatie, kan op regionaal niveau 
aan de verplichting van dit artikel worden 
voldaan.

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. 

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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 326
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig de in artikel 4, 
lid 3, bedoelde aanbeveling van de 
Commissie of in de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde situatie, kan op regionaal niveau 
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aan de verplichting van dit artikel worden 
voldaan.

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. 

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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig de in artikel 4, 
lid 3, bedoelde aanbeveling van de 
Commissie of in de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde situatie, kan op regionaal niveau 
aan de verplichting van dit artikel worden 
voldaan.

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 328
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig de in artikel 4, 
lid 3, bedoelde aanbeveling van de 
Commissie of in de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde situatie, kan op regionaal niveau 
aan de verplichting van dit artikel worden 
voldaan.

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 329
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie. 

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen, met inbegrip van de 
relevante stroomproducenten en de 
lidstaten, en de regelgevende autoriteit, 
wanneer dat niet de bevoegde instantie is, 
werken samen met de bevoegde instantie
en verstrekken alle voor de risico-evaluatie 
en effectbeoordeling benodigde 
informatie. Bij deze 
informatieverstrekking moet de vereiste 
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vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige gegevens in acht worden 
genomen.

Or. en

Motivering

In plaats van in dit stadium verplichte Europese normen vast te stellen, moet in de 
toekomstige verordening meer worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico- en 
effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren op grond van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.

Amendement 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie. 

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie en 
effectbeoordeling, met inbegrip van de 
geopolitieke risico’s,  benodigde 
informatie.

Or. en

Amendement 331
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 

2. De aardgasondernemingen, de 
exploitanten van gasgestookte centrales,
de relevante organisaties die de belangen 



AM\801978NL.doc 91/96 PE438.231v01-00

NL

vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie. 

van de huishoudelijke en industriële 
afnemers vertegenwoordigen en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is, werken samen en 
verstrekken alle voor de risico-evaluatie en 
effectbeoordeling benodigde informatie.

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. 

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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie. 

2. De aardgasondernemingen, de 
exploitanten van gasgestookte centrales,
de relevante organisaties die de belangen 
van de huishoudelijke en industriële 
afnemers vertegenwoordigen en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is, werken samen en 
verstrekken alle voor de risico-evaluatie en 
effectbeoordeling benodigde informatie.

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. 
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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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie. 

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie en 
effectbeoordeling benodigde informatie.

Or. en

Amendement 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie. 

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie en 
effectbeoordeling benodigde informatie.

Or. en
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Motivering

In plaats van in dit stadium verplichte Europese normen vast te stellen, moet in de 
toekomstige verordening meer worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico- en 
effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren op grond van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.

Amendement 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar.

3. De risico-evaluatie en effectbeoordeling
wordt om de twee jaar opnieuw gemaakt, 
vóór 30 september van dat jaar.

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. 

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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar.

3. De risico-evaluatie en effectbeoordeling
wordt om de twee jaar opnieuw gemaakt, 
vóór 30 september van dat jaar.
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Or. en

Motivering

In plaats van in dit stadium verplichte Europese normen vast te stellen, moet in de 
toekomstige verordening meer worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico- en 
effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren op grond van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.

Amendement 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar.

3. De risico-evaluatie en effectbeoordeling
wordt om de twee jaar opnieuw gemaakt, 
vóór 30 september van dat jaar.

Or. en

Motivering

In plaats van in dit stadium verplichte Europese normen vast te stellen, moet in de 
toekomstige verordening meer worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico- en 
effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren op grond van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.

Amendement 338
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar.

3. De risico-evaluatie en effectbeoordeling
wordt om de twee jaar opnieuw gemaakt, 
vóór 30 september van dat jaar.

Or. en
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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. 

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 geschiktheid te verzekeren.

Amendement 339
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar.

3. De risico-evaluatie en effectbeoordeling
wordt om de twee jaar opnieuw gemaakt,
vóór 30 september van dat jaar.

Or. en

Motivering

In plaats van in dit stadium verplichte Europese normen vast te stellen, moet in de 
toekomstige verordening meer worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico- en 
effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren op grond van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.

Amendement 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar.

3. De risico-evaluatie en effectbeoordeling
wordt om de twee jaar opnieuw gemaakt, 
vóór 30 september van dat jaar.
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Or. en

Motivering

In plaats van in dit stadium verplichte Europese normen vast te stellen, moet in de 
toekomstige verordening meer worden benadrukt dat de lidstaten een grondige risico- en 
effectbeoordeling moeten uitvoeren en hun situatie moeten analyseren op grond van een 
degelijke, gezamenlijke methodologie.


