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Amendement 341
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het noodplan: 1. In respectievelijk de nationale 
noodplannen en het noodplan van de 
Europese Unie:

Or. en

Amendement 342
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen en de industriële 
afnemers omschreven, alsmede hun 
interactie met de bevoegde instantie en 
wanneer passend met de regelgevende 
autoriteit; 

(2) worden, met inachtneming van het 
uiteenlopende effect van onderbrekingen 
in de aardgasvoorziening en na uitvoering 
van een transparante kosten-batenanalyse
de rol en de verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen en de industriële 
afnemers omschreven, alsmede hun 
interactie met de bevoegde instantie en 
wanneer passend met de regelgevende 
autoriteit; 

Or. de

Motivering

Bepaalde industriële grote afnemers zijn in sterke mate afhankelijk van een ononderbroken 
aanvoer van aardgas. Aangezien bij de productie van vele grondstoffen (bijvoorbeeld glas, 
grondstoffen voor de chemische industrie) op korte termijn een verandering van brandstof 
door een bivalente stookinrichtingen niet zonder meer mogelijk is, kunnen deze gebruikers 
slechts in beperkte mate - of zelfs in het geheel niet - en vaak alleen tegen hoge kosten 
reageren op onderbrekingen van de aardgasaanvoer. Bij de te nemen maatregelen moet dus 
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rekening worden gehouden net de belangen van deze industriële afnemers.

Amendement 343
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen en de industriële 
afnemers omschreven, alsmede hun 
interactie met de bevoegde instantie en 
wanneer passend met de regelgevende 
autoriteit; 

(2) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van alle 
marktdeelnemers omschreven, alsmede 
hun interactie met de bevoegde instantie en 
wanneer passend met de regelgevende 
autoriteit; 

Or. en

Amendement 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen en de industriële 
afnemers omschreven, alsmede hun 
interactie met de bevoegde instantie en 
wanneer passend met de regelgevende 
autoriteit;

(2) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van alle 
marktdeelnemers omschreven, alsmede 
hun interactie met de bevoegde instantie en 
wanneer passend met de regelgevende 
autoriteit;

Or. en

Motivering

De op drie niveaus gebaseerde aanpak die gedefinieerd wordt in Richtlijn 2004/67/EG om de 
veiligheid van de bevoorrading te waarborgen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), 
wordt niet langer meer duidelijk weerspiegeld en zou opnieuw moeten worden ingevoerd. In 
een noodsituatie, wanneer marktmechanismen alleen niet toereikend zijn om het hoofd te 
bieden aan een crisis, moeten de assistentie van de lidstaten worden ingeroepen.
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Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen kunnen in deze fase 
naast elkaar functioneren. De kosten van niet-marktgebaseerde maatregelen moeten op een 
grondige wijze worden berekend en er moet ook een beschrijving worden gegeven van de 
mechanismen die betrokken zijn bij de bemiddeling met de betrokken derde landen. 

Amendement 345
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van de bevoegde 
instantie omschreven;

(3) stelt voor een definitie te geven van de 
rol en de verantwoordelijkheden van de 
bevoegde instantie. De lidstaten blijven 
echter toezicht houden op hun 
bevoorradingsveiligheid en behouden het 
recht op keuze van de regelingen en 
instrumenten om deze veiligheid te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 346
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden van de bevoegde
instantie omschreven;

(3) worden de rol en de 
verantwoordelijkheden omschreven van de 
bevoegde instantie en van de andere 
autoriteiten waaraan taken werden 
gedelegeerd volgens de tekst van punt (2) 
van artikel 2, lid 2;

Or. en
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Amendement 347
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) worden gedetailleerde procedures 
omschreven die moeten worden gevolgd 
voor elk crisisniveau, inclusief de 
desbetreffende schema's inzake 
informatiestromen;

(4) worden gedetailleerde procedures 
omschreven, welke niet in botsing mogen 
komen met de andere nationale plannen 
en die moeten worden gevolgd voor elk 
crisisniveau, inclusief de desbetreffende 
schema's inzake informatiestromen;

Or. en

Amendement 348
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) wordt een crisismanager of -team 
aangewezen en wordt de rol daarvan 
omschreven; 

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punten 6 - 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage II aangemerkte marktgebaseerde 
maatregelen om een antwoord te bieden op 
de situatie bij alarmniveau en om de 
problemen te matigen op het 

(6) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage II aangemerkte marktgebaseerde 
maatregelen om een antwoord te bieden op 
de situatie bij alarmniveau en om zoveel 
mogelijk en voor zo lang als mogelijk de 
problemen te matigen op het 
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noodsituatieniveau; noodsituatieniveau;
(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis, worden hun effecten ingeschat en 
wordt de procedure vastgesteld om 
dergelijke maatregelen ten uitvoer te 
leggen;

(7) wordt aan de hand van een 
transparante kosten/batenanalyse de 
bijdrage en het relatieve belang 
omschreven van de in bijlage III 
aangemerkte niet op de marktwerking 
gebaseerde maatregelen die zijn gepland 
voor of ten uitvoer worden gelegd op het 
noodsituatieniveau, wordt beoordeeld in 
welke mate niet op de marktwerking 
gebaseerde maatregelen vereist zijn om een 
antwoord te bieden op de crisis, worden 
hun effecten ingeschat en wordt de 
procedure vastgesteld om dergelijke 
maatregelen ten uitvoer te leggen, waarbij 
niet-marktgebaseerde maatregelen alleen 
in laatste instantie zullen worden 
aangewend om de veiligheid van de 
energiebevoorrading te waarborgen;

(8) worden, voor elk crisisniveau, de 
mechanismen omschreven voor de 
samenwerking met andere lidstaten;

(8) worden, voor elk crisisniveau, de 
mechanismen en de rol van de 
marktdeelnemers met betrekking tot de 
samenwerking met andere lidstaten 
omschreven;
(8 bis.) Beschrijving van de mechanismen 
die gebruikt worden ter activering van de 
bemiddeling met de betrokken derde 
landen;

(9) worden de rapporteringsverplichtingen 
voor de aardgasondernemingen in het 
alarm- en noodsituatieniveau nader 
omschreven;

(9) worden de rapporteringsverplichtingen 
voor de aardgasondernemingen in het 
alarm- en noodsituatieniveau nader 
omschreven;

(10) wordt een lijst van vooraf besliste 
acties gegeven om in het geval van een 
noodsituatie gas beschikbaar te stellen, 
inclusief de compensatiemechanismen en 
de commerciële overeenkomsten tussen de 
bij dergelijke acties betrokken partijen.
Dergelijke acties zijn onder meer 
grensoverschrijdende overeenkomsten 
tussen lidstaten en/of 
aardgasondernemingen.

(10) wordt, in nauwe samenwerking met 
de marktdeelnemers, een lijst van vooraf 
besliste acties gegeven om in het geval van 
een noodsituatie gas beschikbaar te stellen.

Or. en
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Motivering

De op drie niveaus gebaseerde aanpak die gedefinieerd wordt in Richtlijn 2004/67/EG om de 
veiligheid van de bevoorrading te waarborgen (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie), 
wordt niet langer meer duidelijk weerspeigeld en zou opnieuw moeten worden ingevoerd. In 
een noodsituatie, wanneer marktmechanismen alleen niet toereikend zijn om het hoofd te 
bieden aan een crisis, moeten de assistentie van de lidstaten worden ingeroepen. 
Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen kunnen in deze fase 
naast elkaar functioneren. De kosten van niet-marktgebaseerde maatregelen moeten op een 
grondige wijze worden berekend en er moet ook een beschrijving worden gegeven van de 
mechanismen die betrokken zijn bij de bemiddeling met de betrokken derde landen. 

Amendement 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis.) Beschrijving van de mechanismen 
die gebruikt worden ter activering van de 
bemiddeling met de betrokken derde 
landen;

Or. en

Amendement 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De drie voornaamste crisisniveaus zijn: 2. De drie voornaamste crisisniveaus zijn:

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er 
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, eventueel getriggerd door 
het Mechanisme voor Vroegtijdige 
waarschuwing, die aangeeft dat er een 
gebeurtenis op til kan zijn welke de 
voorzieningsvoorwaarden kan 

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er 
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, die suggereert dat de 
voorzieningsvoorwaarden op korte termijn 
kunnen verslechteren. De markt wordt 
geacht het probleem zonder tussenkomst 
van de bevoegde instantie op te lossen.
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verslechteren;
(2) alarmniveau (alarm): wanneer zich een 
verstoring van de voorziening of een 
uitzonderlijk hoge vraag voordoet, maar de 
markt nog in staat is om de situatie op te 
lossen zonder tussenkomst van de 
bevoegde instantie;

(2) alarmniveau (alarm): wanneer zich een 
verstoring van de voorziening of een 
uitzonderlijk hoge vraag voordoet, maar de 
omvang ervan geeft geen aanleiding tot de 
afkondiging van een in punt 3 bedoelde 
noodsituatie. De markt wordt geacht het 
probleem zonder tussenkomst van de 
bevoegde instantie op te lossen.

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een uitzonderlijk hoge vraag 
voordoet of wanneer er een verstoring is 
van de voorziening door het uitvallen van 
de grootste infrastructuur of bron en het 
risico niet denkbeeldig is dat niet langer 
aan de norm voor de voorziening van 
beschermde klanten kan worden voldaan 
met louter gebruikmaking van
marktgebaseerde instrumenten.

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een verstoring van de 
voorziening of een uitzonderlijk hoge 
vraag voordoet en er bewijzen zijn dat
marktgebaseerde mechanismen alleen niet 
langer de voorziening van beschermde 
klanten kunnen waarborgen. De bevoegde 
instantie moet in het kader van het 
noodplan interveniëren. Marktgebaseerde 
mechanismen en niet-marktgebaseerde 
mechanismen kunnen in deze fase naast 
elkaar functioneren.

Or. en

Motivering

Each stage should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to avoid 
any confusion in the event of an emergency and to restore the three-level-approach defined in 
the 2004 Directive (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie. In de eerste twee fasen van 
een crisis wordt de markt volledig in staat geacht het probleem de baas te kunnen worden, 
maar bij een echte crisis/noodsituatie, wanneer de marktmechanismen alleen ontoereikend 
zijn de crisis meester te worden, moeten de lidstaten worden ingeschakeld. Marktgebaseerde 
mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen kunnen in deze fase naast elkaar 
functioneren.

Amendement 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De drie voornaamste crisisniveaus zijn: 2. De drie voornaamste crisisniveaus zijn:
(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing (1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
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(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er 
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, eventueel getriggerd door 
het Mechanisme voor Vroegtijdige 
waarschuwing, die aangeeft dat er een 
gebeurtenis op til kan zijn welke de 
voorzieningsvoorwaarden kan 
verslechteren;

(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er 
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, die suggereert dat de 
voorzieningsvoorwaarden op korte termijn 
kunnen verslechteren. De markt wordt 
geacht het probleem zonder tussenkomst 
van de bevoegde instantie op te lossen;

(2) alarmniveau (alarm): wanneer zich een 
verstoring van de voorziening of een 
uitzonderlijk hoge vraag voordoet, maar de 
markt nog in staat is om de situatie op te 
lossen zonder tussenkomst van de 
bevoegde instantie;

(2) alarmniveau (alarm): wanneer zich een 
verstoring van de voorziening of een 
uitzonderlijk hoge vraag voordoet, maar de 
omvang ervan geeft geen aanleiding tot de 
afkondiging van een in punt 3 bedoelde 
noodsituatie. De markt wordt geacht het 
probleem zonder tussenkomst van de 
bevoegde instantie op te lossen;

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een uitzonderlijk hoge vraag 
voordoet of wanneer er een verstoring is 
van de voorziening door het uitvallen van 
de grootste infrastructuur of bron en het 
risico niet denkbeeldig is dat niet langer 
aan de norm voor de voorziening van 
beschermde klanten kan worden voldaan 
met louter gebruikmaking van 
marktgebaseerde instrumenten.

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie):
wanneer zich een verstoring van de 
voorziening of een uitzonderlijk hoge 
vraag voordoet en er bewijzen zijn dat
marktgebaseerde mechanismen alleen niet 
langer de voorziening van beschermde 
klanten kunnen waarborgen. De bevoegde 
instantie moet in het kader van het 
noodplan interveniëren. Marktgebaseerde 
mechanismen en niet-marktgebaseerde 
mechanismen kunnen in deze fase naast 
elkaar functioneren.

Or. en

Motivering

Each stage should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to avoid 
any confusion in the event of an emergency and to restore the three-level-approach defined in 
the 2004 Directive (I: bedrijven; II: lidstaten; III: de Commissie. In de eerste twee fasen van 
een crisis wordt de markt volledig in staat geacht het probleem de baas te kunnen worden, 
maar bij een echte crisis/noodsituatie, wanneer de marktmechanismen alleen ontoereikend 
zijn de crisis meester te worden, moeten de lidstaten worden ingeschakeld. Marktgebaseerde 
mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen kunnen in deze fase naast elkaar 
functioneren.
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Amendement 353
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De drie voornaamste crisisniveaus zijn: 2. De twee voornaamste crisisniveaus zijn:

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er 
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, eventueel getriggerd door 
het Mechanisme voor Vroegtijdige 
Waarschuwing, die aangeeft dat er een 
gebeurtenis op til kan zijn welke de 
voorzieningsvoorwaarden kan 
verslechteren;
(2) alarmniveau (alarm): wanneer zich een 
verstoring van de voorziening of een 
uitzonderlijk hoge vraag voordoet, maar 
de markt nog in staat is om de situatie op te 
lossen zonder tussenkomst van de 
bevoegde instantie;

(1) alarmniveau (alarm): wanneer zich een 
verstoring van de voorziening voordoet, 
maar de markt nog in staat is om de situatie 
op te lossen zonder tussenkomst van de 
bevoegde instantie;
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(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een uitzonderlijk hoge vraag 
voordoet of wanneer er een verstoring is 
van de voorziening door het uitvallen van 
de grootste infrastructuur of bron en het 
risico niet denkbeeldig is dat niet langer 
aan de norm voor de voorziening van 
beschermde klanten kan worden voldaan 
met louter gebruikmaking van 
marktgebaseerde instrumenten. 

(2) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer er een verstoring is van de 
voorziening door het uitvallen van de 
grootste infrastructuur en het risico niet 
denkbeeldig is dat niet langer aan de norm 
voor de voorziening van beschermde 
klanten kan worden voldaan met louter 
gebruikmaking van marktgebaseerde 
instrumenten

Or. de

Motivering

Het niveau van Vroegtijdige Waarschuwing lijkt overbodig, aangezien het ook op het tweede 
niveau nog mogelijk is om aanvoerstoringen op het niveau van ondernemingen te 
compenseren. Overheidsingrijpen dient slechts als laatste middel te worden aangewend, 
wanneer de aardgasvoorziening niet meer kan worden verzekerd met marktgebaseerde 
commerciële middelen.

Amendement 354
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er 
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, eventueel getriggerd door het 
Mechanisme voor Vroegtijdige 
waarschuwing, die aangeeft dat er een 
gebeurtenis op til kan zijn welke de 
voorzieningsvoorwaarden kan 
verslechteren;

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
(vroegtijdige waarschuwing): wanneer er 
concrete, ernstige en betrouwbare 
informatie is, eventueel getriggerd door het 
Mechanisme voor Vroegtijdige 
waarschuwing, die aangeeft dat er een 
gebeurtenis op til kan zijn welke de 
voorzieningsvoorwaarden kan 
verslechteren. Zo lang de markt het 
probleem oplost, moet er niet sprake zijn 
van interventie van de kant van de 
bevoegde instantie;

Or. en
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Amendement 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een uitzonderlijk hoge vraag 
voordoet of wanneer er een verstoring is 
van de voorziening door het uitvallen van 
de grootste infrastructuur of bron en het 
risico niet denkbeeldig is dat niet langer 
aan de norm voor de voorziening van 
beschermde klanten kan worden voldaan 
met louter gebruikmaking van 
marktgebaseerde instrumenten. 

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een uitzonderlijk hoge vraag 
voordoet of wanneer er een verstoring is 
van de voorziening door het uitvallen van 
de grootste infrastructuur of bron of het 
risico niet denkbeeldig is dat niet langer 
aan de norm voor de voorziening van 
beschermde klanten kan worden voldaan 
met louter gebruikmaking van 
marktgebaseerde instrumenten.

Or. en

Amendement 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het noodplan moet waarborgen dat in 
het geval van een noodsituatie de 
grensoverschrijdende toegang tot de 
opslagfaciliteiten gehandhaafd blijft. Bij 
het noodplan worden geen maatregelen 
ingevoerd die de stroom van gas over de 
grenzen heen onnodig beperkt.

3. De lidstaten en de bevoegde instanties 
van het noodplan garanderen dat de 
grensoverschrijdende toegang tot 
geslonken capaciteiten in 
opslagvoorzieningen voor de aangesloten 
partijen gehandhaafd blijft, ook in het 
geval van een noodsituatie. De lidstaten 
en de bevoegde instanties voeren geen 
nieuwe maatregelen in die een ongepaste 
beperking inhouden van de 
grensoverschrijdende stroom van 
geslonken gasvolumes.

Or. en
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Motivering

Het is van groot belang dat er een duidelijke verdeling van bevoegdheden bestaat tussen de 
verschillende belanghebbende partijen. Dat is met name essentieel in zeer ernstige 
noodsituaties die voor diverse lidstaten gelden en als marktmechanismen alleen niet meer 
volstaan om de situatie op te lossen. Commerciële overeenkomsten moeten ook in geval van 
een noodsituatie in de Unie worden nageleefd.

Amendement 357
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het noodplan moet waarborgen dat in 
het geval van een noodsituatie de 
grensoverschrijdende toegang tot de 
opslagfaciliteiten gehandhaafd blijft. Bij 
het noodplan worden geen maatregelen 
ingevoerd die de stroom van gas over de 
grenzen heen onnodig beperkt. 

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

Or. en

Amendement 358
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het noodplan moeten ook de 
maatregelen en acties worden 
gedefinieerd die in noodsituaties moeten 
worden genomen om het effect van 
verstoringen in de gasvoorziening voor de 
productie van elektriciteit en 
stadsverwarming ten behoeve van 
beschermde klanten te temperen. 

Or. en
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Motivering

Aangezien in diverse lidstaten gas gebruikt wordt als belangrijkste brandstof voor de 
opwekking van elektriciteit en het produceren van warmte, moet het noodplan ook voorzien in 
de nodige maatregelen en acties om het effect van de onderbreking van de gasvoorziening op 
de levering van elektriciteit en warm water voor stadsverwarming op te vangen. Aldus moet 
worden voorkomen dat beschermde klanten in geval van een gascrisis met een black-out 
worden geconfronteerd.

Amendement 359
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het noodplan moeten ook de 
maatregelen en acties worden 
gedefinieerd die in noodsituaties moeten 
worden genomen om het effect van 
verstoringen in de gasvoorziening voor de 
productie van elektriciteit en 
stadsverwarming ten behoeve van 
beschermde klanten te temperen. 

Or. en

Amendement 360
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van 
de betrokken lidstaat het Waarnemings-

4. De bevoegde instantie is gemachtigd om 
een noodtoestand uit te roepen en het 
crisisniveau vast te stellen. Zij stelt de 
Commissie hiervan onmiddellijk in kennis 
en verschaft deze alle nodige informatie, 
met name betreffende de acties die zij 
krachtens lid 1 denkt te ondernemen . De 
bevoegde instantie moet op voorhand 
vastgestelde acties volgen, zoals 
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en informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

gedefinieerd in haar noodplan.

Or. en

Motivering

De in de leden 4 en 5 van artikel 9 genoemde acties moeten consistent zijn, en niet redundant, 
en zij moeten een uitleg bevatten van de noodzakelijke stappen in de juiste volgorde.

Amendement 361
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie en de Groep Coördinatie Gas 
onmiddellijk daarvan op de hoogte en 
verstrekt zij deze alle nodige informatie. In 
het geval van een noodsituatie die kan 
resulteren in een oproep tot bijstand van de 
EU en de lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat het 
Waarnemings- en informatiecentrum voor 
Civiele bescherming van de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden in overeenstemming met de bepalingen van 
deze verordening.
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Amendement 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie en de Groep Coördinatie Gas 
onmiddellijk daarvan op de hoogte en 
verstrekt zij deze alle nodige informatie. In 
het geval van een noodsituatie die kan 
resulteren in een oproep tot bijstand van de 
EU en de lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat het 
Waarnemings- en informatiecentrum voor 
Civiele bescherming van de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen.

Daarom moet de GCG de coördinatie van de maatregelen in verband met de continuïteit van 
de voorziening faciliteren. In die zin moet de GCG standaard geraadpleegd worden in 
overeenstemming met de bepalingen van deze verordening.

Amendement 363
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie en de Groep Coördinatie Gas 
onmiddellijk daarvan op de hoogte en 
verstrekt zij deze alle nodige informatie. In 
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noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

het geval van een noodsituatie die kan 
resulteren in een oproep tot bijstand van de 
EU en de lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat het 
Waarnemings- en informatiecentrum voor 
Civiele bescherming van de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Amendement 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie en de Groep Coördinatie Gas 
onmiddellijk daarvan op de hoogte en 
verstrekt zij deze alle nodige informatie. In 
het geval van een noodsituatie die kan 
resulteren in een oproep tot bijstand van de 
EU en de lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat het 
Waarnemings- en informatiecentrum voor 
Civiele bescherming van de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden in overeenstemming met de bepalingen van 
deze verordening.
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Amendement 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie en de Groep Coördinatie Gas 
onmiddellijk daarvan op de hoogte en 
verstrekt zij deze alle nodige informatie. In 
het geval van een noodsituatie die kan 
resulteren in een oproep tot bijstand van de 
EU en de lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat het 
Waarnemings- en informatiecentrum voor 
Civiele bescherming van de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Motivering

De Groep Coördinatie Gas verkeert in de beste positie om de situatie van de gasbevoorrading 
te beoordelen en biedt een geschikt platform voor samenwerking tussen industrie en nationale 
en communautaire ambtenaren, en om die reden moet de Commissie deze groep raadplegen 
voordat zij noodsituaties afkondigt of enigerlei maatregel neemt, waarbij zij zich dient te 
houden aan zijn besluiten. De Groep Coördinatie Gas moet verder worden uitgebreid met 
extra vertegenwoordigers van de gasindustrie en de grote industriële gasverbruikers.

Amendement 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie en de Groep Coördinatie Gas 
onmiddellijk daarvan op de hoogte en 
verstrekt zij deze alle nodige informatie. In 
het geval van een noodsituatie die kan 
resulteren in een oproep tot bijstand van de 



PE438.242v01-00 20/109 AM\802059NL.doc

NL

lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

EU en de lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat het 
Waarnemings- en informatiecentrum voor 
Civiele bescherming van de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Motivering

Wij zijn tevreden over het feit dat in de ontwerpverordening nog steeds melding wordt 
gemaakt van de Groep Coördinatie Gas. De taken van deze groep zijn heel wat ruimer dan 
alleen van raadgevende aard en de Commissie moet daarom alle belanghebbende partijen 
betrekken bij besluiten over de exacte samenstelling van deze groep. De Groep Coördinatie 
Gas verkeert in de beste positie om de situatie van de gasbevoorrading te beoordelen en biedt 
een geschikt platform voor samenwerking tussen industrie en nationale en communautaire 
ambtenaren, en om die reden moet de Commissie deze groep raadplegen voordat zij 
noodsituaties afkondigt of enigerlei maatregel neemt, waarbij zij zich dient te houden aan zijn 
besluiten.

Amendement 367
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie daar onmiddellijk van op de 
hoogte en verstrekt zij haar alle nodige 
informatie. In het geval van een 
noodsituatie die kan resulteren in een 
oproep tot bijstand van de EU en de 
lidstaten, stelt de bevoegde instantie van de 
betrokken lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

4. Wanneer de bevoegde instantie één van 
de crisisniveaus afkondigt, stelt zij de 
Commissie en de Groep Coördinatie Gas 
onmiddellijk daarvan op de hoogte en 
verstrekt zij deze alle nodige informatie. In 
het geval van een noodsituatie die kan 
resulteren in een oproep tot bijstand van de 
EU en de lidstaten, stelt de bevoegde 
instantie van de betrokken lidstaat het 
Waarnemings- en informatiecentrum voor 
Civiele bescherming van de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.

Or. en

Motivering

De Groep Coördinatie Gas verkeert in de beste positie om de situatie van de gasbevoorrading 
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te beoordelen en biedt een geschikt platform voor samenwerking tussen industrie en nationale 
en communautaire ambtenaren, en om die reden moet de Commissie deze groep raadplegen 
voordat zij noodsituaties afkondigt of enigerlei maatregel neemt, waarbij zij zich dient te 
houden aan zijn besluiten. De Groep Coördinatie Gas moet verder worden uitgebreid met 
extra vertegenwoordigers van de gasindustrie en de grote industriële gasverbruikers.

Amendement 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de Commissie door de 
bevoegde instantie ervan in kennis wordt 
gesteld dat in een lidstaat om geopolitieke 
redenen een vroegtijdige waarschuwing is 
uitgegaan, of wanneer, eventueel via het 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing, een dreigende 
onderbreking van de gasvoorziening is 
gesignaleerd, dan onderneemt de 
Europese Unie, vertegenwoordigd door de 
vicevoorzitter van de Commissie en de
Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
passende diplomatieke stappen. Door de 
vicevoorzitter/Hoge vertegenwoordiger 
genomen maatregelen mogen geen 
invloed hebben op de werking van de 
interne markt.

Or. en

Motivering

Passende diplomatieke stappen tegenover derde landen die gas leveren of tegenover 
gasdoorvoerlanden moeten bij een dreigende onderbreking van de gasvoorziening om 
geopolitieke redenen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gezet. Deze maatregelen 
mogen geen invloed hebben op de werking van de interne markt.
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Amendement 369
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de bevoegde instantie een 
noodsituatie afkondigt voert zij de vooraf 
omschreven maatregelen uit als 
neergelegd in het noodplan en stelt zij de 
Commissie onmiddellijk op de hoogte, met 
name van de acties die zij wenst te 
ondernemen overeenkomstig artikel 9, 
lid 1. De Commissie kan de Groep 
coördinatie gas bijeenroepen.

5. In het geval van een noodsituatie die 
kan resulteren in een oproep tot bijstand 
van de EU en de lidstaten, stelt de 
bevoegde instantie van de betrokken 
lidstaat het Waarnemings- en 
informatiecentrum voor Civiele 
bescherming van de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis. De Commissie kan 
de Groep coördinatie gas bijeenroepen.

Or. en

Motivering

De in de leden 4 en 5 van artikel 9 genoemde acties moeten consistent zijn, en niet redundant, 
en zij moeten een uitleg bevatten van de noodzakelijke stappen in de juiste volgorde.

Amendement 370
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week 
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is 
en of daardoor geen onevenredige 
belasting ontstaat voor de 
aardgasondernemingen en voor de 
functionering van de interne markt. De 
Commissie kan de bevoegde instantie met 
name verzoeken om maatregelen die een 
onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer 

Schrappen
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gerechtvaardigd is.

Or. en

Amendement 371
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week 
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer 
gerechtvaardigd is.

6. Binnen een periode van één week 
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt.
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen.

Or. el

Motivering

De bepaling kan, zoals die thans geformuleerd is, aanleiding geven tot veiligheidsproblemen 
bij de werking van de systemen voor transport en distributie, welke tot de exclusieve 
bevoegdheid van de bevoegde instantie behoren.

Amendement 372
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week 
verifieert de Commissie of de afkondiging 

6. Binnen een periode van drie dagen 
verifieert de Commissie of de afkondiging 
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van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

van een noodsituatie voldoet aan de 
voorwaarden genoemd in lid 2.

Wanneer de bevoegde instantie van de in 
een noodsituatie verkerende lidstaat 
besluit een maatregel te nemen die niet in 
de plannen voorzien is, kan de Commissie 
verifiëren of deze gerechtvaardigd is en of 
daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

Or. en

Amendement 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week 
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 

6. Binnen een periode van drie dagen 
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 



AM\802059NL.doc 25/109 PE438.242v01-00

NL

De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

De Commissie kan over deze kwestie 
advies inwinnen bij de Groep Coördinatie 
Gas. De Commissie kan de bevoegde 
instantie met name verzoeken om 
maatregelen die een onevenredige last 
opleggen aan aardgasondernemingen te 
wijzigen en de afkondiging van de 
noodsituatie op te heffen wanneer die, naar 
het oordeel van de Commissie, niet langer 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

In geval van een crisis moet de tijd voor verificatie van de noodsituatie door de EG beperkt 
worden tot ten hoogste drie dagen. De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van 
verschillende belanghebbenden (gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde 
instanties en ACER) in zich verenigt, is het beste platform voor discussie en uitwisseling van 
ervaringen alsook voor formele raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. De 
GGG moet de coördinatie bevorderen van maatregelen met betrekking tot de 
voorzieningsveiligheid en kan door de Commissie worden geraadpleegd wanneer zij de 
uitroeping van de noodsituatie verifieert.

Amendement 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

6. Binnen een periode van vier dagen
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan over deze kwestie 
advies inwinnen bij de Groep Coördinatie 
Gas. De Commissie kan de bevoegde 
instantie met name verzoeken om 
maatregelen die een onevenredige last 
opleggen aan aardgasondernemingen te 
wijzigen en de afkondiging van de 
noodsituatie op te heffen wanneer die, naar 
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het oordeel van de Commissie, niet langer 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

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

Amendement 375
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week 
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

6. Binnen een periode van vier dagen
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan over deze kwestie 
advies inwinnen bij de Groep Coördinatie 
Gas. De Commissie kan de bevoegde 
instantie met name verzoeken om 
maatregelen die een onevenredige last 
opleggen aan aardgasondernemingen te 
wijzigen en de afkondiging van de 
noodsituatie op te heffen wanneer die, naar 
het oordeel van de Commissie, niet langer 
gerechtvaardigd is.

Or. en
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Amendement 376
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen een periode van één week
verifieert de Commissie of de afkondiging 
van een noodsituatie gerechtvaardigd is en 
of daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

6. Binnen een periode van 48 uur verifieert 
de Commissie of de afkondiging van een 
noodsituatie gerechtvaardigd is en of 
daardoor geen onevenredige belasting 
ontstaat voor de aardgasondernemingen en 
voor de functionering van de interne markt. 
De Commissie kan de bevoegde instantie 
met name verzoeken om maatregelen die 
een onevenredige last opleggen aan 
aardgasondernemingen te wijzigen en de 
afkondiging van de noodsituatie op te 
heffen wanneer die, naar het oordeel van 
de Commissie, niet langer gerechtvaardigd 
is.

Or. en

Amendement 377
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen die in geval van een 
noodsituatie worden opgelegd, ook op 
regionaal of communautair niveau, 
moeten een eerlijke en billijke 
compensatie verzekeren aan de 
aardgasondernemingen die door de 
maatregelen worden getroffen.

Or. en
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Amendement 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen die in geval van een 
noodsituatie worden opgelegd, ook op 
regionaal of communautair niveau, 
moeten een eerlijke en billijke 
compensatie verzekeren aan de 
aardgasondernemingen die door de 
maatregelen worden getroffen.

Or. en

Motivering

Eerlijke en billijke compensatie van aardgasondernemingen die getroffen worden door 
maatregelen die in een noodsituatie worden genomen strookt met de marktgebaseerde, non-
discriminatoire aanpak waarop de ontwerpverordening gebaseerd is.

Amendement 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen die in geval van een 
noodsituatie worden opgelegd, ook op 
regionaal of communautair niveau, 
moeten een eerlijke en billijke 
compensatie verzekeren aan de 
aardgasondernemingen die door de 
maatregelen worden getroffen.

Or. en

Motivering

Eerlijke en billijke compensatie van aardgasondernemingen die getroffen worden door 
maatregelen die in een noodsituatie worden genomen strookt met de marktgebaseerde, non-
discriminatoire aanpak waarop de ontwerpverordening gebaseerd is.
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Amendement 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen die in geval van een 
noodsituatie worden opgelegd, ook op 
regionaal of communautair niveau, 
moeten een eerlijke en billijke 
compensatie verzekeren aan de 
aardgasondernemingen die door de 
maatregelen worden getroffen.

Or. en

Motivering

Eerlijke en billijke compensatie van aardgasondernemingen die getroffen worden door 
maatregelen die in een noodsituatie worden genomen strookt met de marktgebaseerde, non-
discriminatoire aanpak waarop de ontwerpverordening gebaseerd is.

Amendement 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen die in geval van een 
noodsituatie worden opgelegd, ook op 
regionaal of communautair niveau, 
moeten een eerlijke en billijke 
compensatie verzekeren aan de 
aardgasondernemingen die door de 
maatregelen worden getroffen.

Or. en

Motivering

Eerlijke en billijke compensatie van aardgasondernemingen die getroffen worden door 
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maatregelen die in een noodsituatie worden genomen strookt met de marktgebaseerde, non-
discriminatoire aanpak waarop de ontwerpverordening gebaseerd is.

Amendement 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Het noodplan wordt elke twee jaar 
geactualiseerd op basis van de resultaten 
van de risico-evaluatie genoemd in 
artikel 8.

Or. it

Amendement 383
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De drie voornaamste crisisniveaus zijn: 

(1) niveau van vroegtijdige waarschuwing 
op het niveau van de EU. De Commissie 
doet een Vroegtijdige Waarschuwing op 
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het niveau van de EU uitgaan op verzoek 
van tenminste één bevoegde instantie of 
wanneer er wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor acties die vermeld 
worden in tenminste een overeenkomst 
voor het Vroegtijdig 
Waarschuwingsmechanisme, zoals 
bedoeld in artikel 3 bis, lid 2.
(2) niveau van Alarm op niveau van de 
EU (Unie-alarm). De Commissie roept 
een Unie-alarm uit op verzoek van 
tenminste één bevoegde instantie. In een 
Unie-alarm verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het hoofd te 
bieden aan een onderbreking van de 
aanvoer of een buitengewoon hoge vraag 
via een opvoering van de coördinatie op 
EU-niveau van de marktgebaseerde 
maatregelen genoemd in Bijlage II. 
(3) Wanneer meer dan één bevoegde 
instantie overeenkomstig artikel 9, lid 6, 
een noodsituatie op EU-niveau heeft 
uitgeroepen op grond van artikel 9, lid 6, 
of wanneer de Europese Unie volgens de 
ramingen van het ENTSO-G meer dan 
10% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen verliest, kondigt de 
Commissie op verzoek van een bevoegde 
instantie een noodsituatie voor de Unie af. 

Or. en

Amendement 384
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Gemeenschap meer dan 
10% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen, als berekend door het 
ENTSO-G, verliest, kan de Commissie een 

1. Op verzoek van meer dan één bevoegde 
instantie of wanneer de Unie meer dan 
20% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen, als berekend door het 
ENTSO-G, verliest en na verificatie 
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communautaire noodsituatie afkondigen. 
De Commissie kondigt een communautaire 
noodsituatie af wanneer meer dan één 
bevoegde instantie een noodsituatie heeft 
afgekondigd en na verificatie 
overeenkomstig artikel 9, lid 6. Zij kan ook 
een communautaire noodsituatie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

overeenkomstig artikel 9, lid 6, kondigt de 
Commissie een noodsituatie voor de Unie 
af. Zij kondigt ook een noodsituatie voor 
de Unie af voor specifieke getroffen 
geografische regio's , wanneer een 
bevoegde instantie van de getroffen regio 
een noodsituatie heeft afgekondigd die of 
wanneer zo'n regio meer dan 10% van 
haar dagelijkse gasinvoer uit derde 
landen, als berekend door het ENTSO-G, 
verliest .

Or. en

Motivering

Het is vaak effectiever om zo lang mogelijk gebruik te maken van nationale of regionale 
bevoegdheden, aangezien de besluitvormers op deze niveaus over het algemeen een betere 
kennis van de problemen heeft dan de Commissie dat heeft op Europees niveau. Daarom moet 
de mogelijkheid tot het afkondigen van een regionaal beperkte noodsituatie van de EU 
worden verbeterd. Tegelijkertijd kan dan de drempel voor de afkondiging van een over de 
gehele EU geldende noodsituatie worden verhoogd.

Amendement 385
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Unie meer dan 20% van 
haar dagelijkse gasinvoer uit derde landen, 
als berekend door het ENTSO-G, verliest, 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Groep Coördinatie Gas een noodsituatie 
voor de Unie afkondigen, indien het niet 
mogelijk is de vermindering van de 
gasimporten door het marktmechanisme 
te laten compenseren. Zij kan ook, na 
raadpleging van de Groep Coördinatie 
Gas, een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.
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Or. de

Motivering

ENTSO_G is niet in staat om een onderbreking in de gasimporten te berekenen daar de 
exploitanten van groteafstandnetwerken (TSO) ten gevolge van de ontkoppeling niet over deze 
informatie beschikken. Alleen de afnemers van aardgas uit importcontracten kennen deze 
getallen, waarbij nog moet worden opgehelderd wie zo'n vermindering van de dagelijkse 
gasimporten van de Gemeenschap met 10% moet berekenen. Naar onze mening is de Groep 
Coördinatie gas de relevante groep van experts, aangezien hierin alle relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigd zijn (experts van de gasindustrie, ENTSO-G, ACER en 
de regeringsinstanties).

Amendement 386
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na raadpleging van de Groep 
Coördinatie Gas en op basis van de 
resultaten van deze raadpleging of 
wanneer de Unie meer dan 10% van haar 
dagelijkse gasinvoer uit derde landen, als 
berekend door het ENTSO-G, verliest, en 
wanneer er een serieus gevaar bestaat dat 
de voorziening van beschermde klanten
via het marktmechanisme of nationale 
maatregelen niet meer kan worden 
gegarandeerd kan de Commissie op 
verzoek van een bevoegde instantie een 
noodsituatie voor de Unie afkondigen. Zij 
kan daarbij ook een noodsituatie voor de 
Unie afkondigen voor specifieke 
geografische regio's die meer dan één 
lidstaat omvatten.

Or. de

Motivering

De rol van het aardgas in de diverse lidstaten, de uitbouw van de infrastructuur en de mate 
van koppeling aan de netten van nabuurstaten zijn zo uiteenlopend dat ieder geval van een 
onderbreking van de voorziening binnen een instantie van experts moet worden besproken 
voordat er begonnen wordt met het nemen van maatregelen. Een geschikte instantie in dit 
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verband is de Groep Coördinatie Gas, welks rol duidelijk moet worden verstrekt.

Amendement 387
Datum indiening

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer meer dan één bevoegde 
instantie van een lidstaat die geen toegang 
heeft tot het aardasnetwerk van de EU en 
een exclusieve afhankelijkheid heeft van 
een enkele gasleverancier overeenkomstig 
artikel 9, lid 6, een noodsituatie heeft 
uitgeroepen op grond van artikel 9, lid 6, 
of wanneer de Europese Unie volgens de 
ramingen van het ENTSO-G meer dan 
10% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen verliest, kondigt de 
Commissie een communautaire 
noodsituatie af. Zij kan ook een 
noodsituatie voor de Unie afkondigen voor 
specifieke geografische regio's die meer 
dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Motivering

Een noodtoestand op EU-niveau moet worden uitgeroepen indien er in een land een 
onderbreking van de aardgasaanvoer plaatsvindt. Ook een volledige verstoring van de 
aardgasbevoorrading van Litouwen, bij voorbeeld, zal nooit een communautair verlies van 
10% tot gevolg hebben.

Amendement 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bevoegde instanties of wanneer de Unie
meer dan 20% van haar dagelijkse 
gasinvoer uit derde landen, als berekend 
door het ENTSO-G, verliest, kan de 
Commissie, na de Groep coördinatie gas 
te hebben geraadpleegd, een noodsituatie 
voor de Unie afkondigen. De Commissie 
kondigt een noodsituatie voor de Unie af 
wanneer meer dan twee bevoegde 
instanties een noodsituatie hebben 
afgekondigd en na verificatie 
overeenkomstig artikel 9, lid 6. Zij kan ook 
een noodsituatie voor de Unie afkondigen 
voor specifieke geografische regio's die 
meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. De recente crisis heeft aangetoond dat 
gasondernemingen gemakkelijk op eigen kracht het hoofd kunnen bieden aan verminderingen 
met meer dan 10% van de communautaire importen, indien de noodzakelijke infrastructuur 
voor handen is. Het cijfer van 10% moet daarom tenminste tot 20% worden verhoogd.

Amendement 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Gemeenschap meer dan 
10% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen, als berekend door het 
ENTSO-G, verliest, kan de Commissie een 
communautaire noodsituatie afkondigen. 
De Commissie kondigt een communautaire 
noodsituatie af wanneer meer dan één 
bevoegde instantie een noodsituatie heeft 
afgekondigd en na verificatie 

1. Op verzoek van tenminste twee 
bevoegde instanties of wanneer de Unie
meer dan 20% van haar dagelijkse 
gasinvoer uit derde landen, als berekend 
door het ENTSO-G, verliest, kan de 
Commissie, na de Groep coördinatie gas 
te hebben geraadpleegd, een noodsituatie 
voor de Unie afkondigen. Na raadpleging 
van de GCC kondigt de Commissie een 
noodsituatie voor de Unie af wanneer meer 
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overeenkomstig artikel 9, lid 6. Zij kan ook 
een communautaire noodsituatie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

dan twee bevoegde instanties een 
noodsituatie hebben afgekondigd en na 
verificatie overeenkomstig artikel 9, lid 6. 
Zij kan ook een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. De recente crisis heeft aangetoond dat 
gasondernemingen gemakkelijk op eigen kracht het hoofd kunnen bieden aan verminderingen 
met meer dan 10% van de communautaire importen, indien de noodzakelijke infrastructuur 
voor handen is. Het cijfer van 10% moet daarom tenminste tot 20% worden verhoogd.

Amendement 390
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van tenminste twee 
bevoegde instanties of wanneer de Unie
meer dan 20% van haar dagelijkse 
gasinvoer uit derde landen, als berekend 
door het ENTSO-G, verliest, kan de 
Commissie, na de Groep coördinatie gas 
te hebben geraadpleegd, een noodsituatie 
voor de Unie afkondigen. Na raadpleging 
van de GCC kondigt de Commissie een 
noodsituatie voor de Unie af wanneer meer 
dan twee bevoegde instanties een 
noodsituatie hebben afgekondigd en na 
verificatie overeenkomstig artikel 9, lid 6. 
Zij kan ook een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en
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Motivering

Als groep van experts die de belanghebbende partijen vertegenwoordigen moet de Groep 
coördinatie gas in een crisissituatie worden geraadpleegd. Een noodtoestand voor de Unie 
moet alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden afgekondigd en de voorwaarden voor 
zo'n afkondiging moeten daarom streng zijn om onnodige crisisafkondigingen te voorkomen.

Amendement 391
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van tenminste twee 
bevoegde instanties of wanneer de Unie
meer dan 10 % van haar dagelijkse 
gasinvoer uit derde landen, als berekend 
door het ENTSO-G, verliest, kan de 
Commissie, na de Groep coördinatie gas 
te hebben geraadpleegd, een noodsituatie 
voor de Unie afkondigen. Na raadpleging 
van de GCC kondigt de Commissie een 
noodsituatie voor de Unie af wanneer meer 
dan twee bevoegde instanties een 
noodsituatie hebben afgekondigd en na 
verificatie overeenkomstig artikel 9, lid 6. 
Zij kan ook een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Motivering

Als groep van experts die de belanghebbende partijen vertegenwoordigen moet de Groep 
coördinatie gas in een crisissituatie worden geraadpleegd. Een noodtoestand voor de Unie 
moet alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden afgekondigd en de voorwaarden voor 
zo'n afkondiging moeten daarom streng zijn om onnodige crisisafkondigingen te voorkomen.
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Amendement 392
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van tenminste twee 
bevoegde instanties of wanneer de Unie
meer dan 10% van haar dagelijkse 
gasinvoer uit derde landen, als berekend 
door het ENTSO-G, verliest, kan de 
Commissie, na de Groep coördinatie gas 
te hebben geraadpleegd, een noodsituatie 
voor de Unie afkondigen. Na raadpleging 
van de GCC kondigt de Commissie een 
noodsituatie voor de Unie af wanneer meer 
dan twee bevoegde instanties een 
noodsituatie hebben afgekondigd en na 
verificatie overeenkomstig artikel 9, lid 6. 
Zij kan ook een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Amendement 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer meer dan één bevoegde 
instantie een noodsituatie overeenkomstig 
artikel 9, lid 6, heeft afgekondigd of
wanneer de Europese Unie een 
substantieel deel van haar dagelijkse 
gasinvoer uit derde landen, als berekend 
door het ENTSO-G, verliest, dat niet via 
het marktmechanisme kan worden 
gecompenseerd, kondigt de Commissie 
een noodsituatie voor de Unie af. Zij kan 
ook, op verzoek van een bevoegde 
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Zij kan ook een communautaire 
noodsituatie afkondigen voor specifieke 
geografische regio's die meer dan één 
lidstaat omvatten.

instantie, een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Motivering

Een noodsituatie van de Unie mag alleen worden afgekondigd wanneer nationale of 
marktgebaseerde maatregelen niet voldoende zijn om de vermindering van de aardgastoevoer 
te compenseren.

Amendement 394
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Op verzoek van een bevoegde instantie 
of wanneer de Unie meer dan 10% van 
haar dagelijkse gasinvoer uit derde landen, 
als berekend door het ENTSO-G, verliest, 
of van meer dan 50% van de dagelijkse 
aardgasimport in een bepaalde lid staat
kan de Commissie een noodsituatie voor 
de Unie afkondigen. De Commissie 
kondigt een noodsituatie voor de Unie af 
wanneer tenminste één bevoegde instantie 
een noodsituatie heeft afgekondigd en na 
verificatie overeenkomstig artikel 9, lid 6. 
Zij kan ook een noodsituatie voor de Unie 
afkondigen voor specifieke geografische 
regio's die meer dan één lidstaat omvatten.

Or. hu

Motivering

Afgezien van het verlies van 10% van de importen, kan het ook gebeuren dat de gehele 
gasinvoer van een lidstaat verloren gaat, zonder dat evenwel een communautaire noodsituatie 
wordt afgekondigd. Het is daarom noodzakelijk dat de Commissie, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de bevoegdheid heeft een communautaire noodsituatie af te kondigen 
in elk geval waarin een substantieel deel van de aardgastoevoer van een bepaalde lidstaat 
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wordt onderbroken.

Amendement 395
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer de Unie meer dan 20% van 
haar dagelijkse gasinvoer uit derde landen, 
als berekend door het ENTSO-G, verliest,
kan de Commissie, na de Groep 
coördinatie gas te hebben geraadpleegd,
een noodsituatie voor de Unie afkondigen. 
De Commissie kondigt een noodsituatie 
voor de Unie af wanneer meer dan één 
bevoegde instantie een noodsituatie heeft 
afgekondigd en na verificatie 
overeenkomstig artikel 9, lid 6. Zij kan ook 
een noodsituatie voor de Unie afkondigen 
voor specifieke geografische regio's die 
meer dan één lidstaat omvatten.

Or. en

Motivering

De Coördinatiegroep voor Gas verkeert in de beste positie om de situatie van de 
gasbevoorrading te beoordelen en biedt een geschikt platform voor samenwerking tussen 
industrie en nationale en communautaire ambtenaren, en om die reden moet de Commissie 
deze groep raadplegen voordat zij noodsituaties afkondigt of enigerlei maatregel neemt, 
waarbij zij zich dient te houden aan zijn besluiten. De Coördinatiegroep voor Gas moet 
verder worden uitgebreid met extra vertegenwoordigers van de gasindustrie en de grote 
industriële gasverbruikers.

Amendement 396
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verwacht wordt dat de Commissie op het niveau van de Unie zal optreden wanneer ten minste 
één lidstaat getroffen wordt door een onderbreking van de gastoevoer. De Commissie zou in 
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het bijzonder een beleidsondersteunende een rol moeten spelen. Beseft wordt dat de 
afzonderlijke acties een regionale dimensie moeten hebben vanwege de specifieke kenmerken 
van de gasindustrie, en dat onderlinge bijstand tussen aan elkaar grenzende landen 
natuurlijker is dan tussen landen van verschillende regio’s. 

Amendement 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra zij een communautaire 
noodsituatie afkondigt, roept de 
Commissie de Groep coördinatie gas 
bijeen. 

2. De Commissie roept de Groep 
coördinatie gas bijeen zodra:

- er een betrouwbaar signaal is , eventueel 
afkomstig van het mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing, dat de 
gasvoorziening onderbroken dreigt te 
worden;
- een lidstaat een crisisniveau 
"vroegtijdige waarschuwing", "alarm" of 
"noodsituatie" afkondigt; of
- er een noodsituatie voor de Unie wordt 
afgekondigd.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas moet in een zo vroeg mogelijk stadium van de mogelijke crisis 
bijeen worden geroepen om te zorgen voor effectieve informatie-uitwisseling en een 
doeltreffend beleidvormingsproces gedurende de crisissituatie. 
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Amendement 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra zij een communautaire
noodsituatie afkondigt, roept de Commissie 
de Groep coördinatie gas bijeen. 

2. Zodra zij noodsituatie voor de Unie 
afkondigt, roept de Commissie de Groep 
coördinatie gas bijeen. 

Or. en

Amendement 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties via de Groep 
coördinatie gas, die wordt geraadpleegd 
voordat er een besluit wordt genomen. 
Met name waarborgt de Commissie de 
uitwisseling van informatie en de 
samenhang en effectiviteit van de op 
lidstaat- en regionaal niveau ondernomen 
acties in relatie met het Unie-niveau, en 
coördineert zij de acties ten opzichte van 
derde landen door middel van de 
vicevoorzitter van de Commissie/Hoge 
Vertegenwoordiger voor het buitenlands 
en veiligheidsbeleid en de Commissaris 
voor energie. De Commissie brengt een 
crisismanagementsgroep bijeen, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de bedrijfstak 
en de lidstaten die betrokken zijn bij de 
noodsituatie. De Commissie organiseert de 
taken en functies van de op te zetten 
crisismanagementgroep, met 
inachtneming van de prerogatieven van 
de Groep coördinatie gas. De Commissie 
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ziet erop toe dat de Groep coördinatie gas 
regelmatig wordt geïnformeerd over de 
werkzaamheden van de 
crisismanagementgroep.

Or. en

Motivering

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

Amendement 401
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie.

3. Bij een noodsituatie voor de Unie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties, zonder dat dit ten 
koste gaat van het recht van de lidstaten 
zelf voor hun voorzieningszekerheid 
verantwoordelijk te zijn. Met name 
moedigt de Commissie de uitwisseling aan
van informatie en de samenhang en 
effectiviteit van de op lidstaat- en regionaal 
niveau ondernomen acties in relatie met het 
Unie-niveau, en coördineert zij de acties 
ten opzichte van derde landen, in overleg 
met deze landen. 

Or. en
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Amendement 402
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie 
coördineert de Commissie in overleg met 
van de Groep coördinatie gas de acties van 
de lidstaten. Met name waarborgt de 
Commissie de uitwisseling van informatie 
en de samenhang en effectiviteit van de op 
lidstaat- en regionaal niveau ondernomen 
acties in relatie met het Unie-niveau, en 
coördineert zij de acties ten opzichte van 
derde landen. De Commissie kan in 
overleg met de Groep coördinatie gas een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie.

Or. de

Motivering

De rol die aardgas in de diverse lidstaten speelt, de omvang van de infrastructuur en de mate 
waarin netwerken gekoppeld zijn aan die van buurlanden zijn zo uiteenlopend dat elk geval 
van onderbreking van de toevoer binnen een groep deskundigen moet worden besproken 
voordat er maatregelen worden genomen. De Groep coördinatie gas is de meest voor de hand 
liggende instantie, en daarom moet de rol van die groep worden versterkt. 

Amendement 403
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie zorgt 
de Commissie voor coördinatie van de 
noodmaatregelen van de bevoegde 
instanties. Met name waarborgt de 
Commissie de uitwisseling van informatie 
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van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

en de samenhang en effectiviteit van de op 
lidstaat- en regionaal niveau ondernomen 
acties in relatie met het Unie-niveau, en 
kan zij de acties ten opzichte van derde 
landen coördineren. De Commissie kan 
een crisismanagementsgroep 
bijeenbrengen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de bedrijfstak en 
de lidstaten die betrokken zijn bij de 
noodsituatie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie zorgt 
de Commissie voor coördinatie van de 
noodmaatregelen van de bevoegde 
instanties. Met name waarborgt de 
Commissie de uitwisseling van informatie 
en de samenhang en effectiviteit van de op 
lidstaat- en regionaal niveau ondernomen 
acties in relatie met het Unie-niveau, en 
kan zij de acties ten opzichte van derde 
landen coördineren. De Commissie kan 
een crisismanagementsgroep 
bijeenbrengen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de bedrijfstak en 
de lidstaten die betrokken zijn bij de 
noodsituatie.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie zorgt 
de Commissie voor coördinatie van de 
noodmaatregelen van de bevoegde 
instanties. Met name waarborgt de 
Commissie de uitwisseling van informatie 
en de samenhang en effectiviteit van de op 
lidstaat- en regionaal niveau ondernomen 
acties in relatie met het Unie-niveau, en 
kan zij de acties ten opzichte van derde 
landen coördineren. De Commissie kan 
een crisismanagementsgroep 
bijeenbrengen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de bedrijfstak en 
de lidstaten die betrokken zijn bij de 
noodsituatie.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van de Commissie moeten zich richten op de hoogste doeltreffendheid van 
de acties, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid dat de lidstaten de 
meest geschikte maatregelen vaststellen met het oog op hun specifieke nationale situatie. 
Vervalsing van de concurrentie, maar ook een beperking van de initiatieven van de lidstaten 
en Europese ondernemingen op het gebied van projecten en infrastructuur, moet worden 
voorkomen.
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Amendement 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties, na raadpleging van 
de Groep coördinatie gas. Met name 
waarborgt de Commissie de uitwisseling 
van informatie en de samenhang en 
effectiviteit van de op lidstaat- en regionaal 
niveau ondernomen acties in relatie met het 
Unie-niveau, en coördineert zij de acties 
ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 407
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties, na raadpleging van 
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de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

de Groep coördinatie gas. Met name 
waarborgt de Commissie de uitwisseling 
van informatie en de samenhang en 
effectiviteit van de op lidstaat- en regionaal 
niveau ondernomen acties in relatie met het 
Unie-niveau, en coördineert zij de acties 
ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

Or. en

Amendement 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een communautaire noodsituatie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties. Met name waarborgt 
de Commissie de uitwisseling van 
informatie en de samenhang en effectiviteit 
van de op lidstaat- en regionaal niveau 
ondernomen acties in relatie met het 
communautaire niveau, en coördineert zij 
de acties ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

3. Bij een noodsituatie voor de Unie 
coördineert de Commissie de acties van de 
bevoegde instanties, na raadpleging van 
de Groep coördinatie gas. Met name 
waarborgt de Commissie de uitwisseling 
van informatie en de samenhang en 
effectiviteit van de op lidstaat- en regionaal 
niveau ondernomen acties in relatie met het 
Unie-niveau, en coördineert zij de acties 
ten opzichte van derde landen. De 
Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 409
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een noodsituatie voor 
de Unie een bepaalde door een bevoegde 
instantie of aardgasonderneming opgezette 
actie ongeschikt is om een antwoord te 
bieden op de noodsituatie of dat een 
dergelijke actie de situatie in een andere 
lidstaat ernstig in het gedrang brengt, kan
de Commissie advies uitbrengen aan de 
bevoegde instantie. 

Binnen drie dagen na kennisgeving van 
het verzoek van de Commissie wijzigt de 
bevoegde instantie haar actie en stelt zij 
de Commissie daarvan in kennis, of zet zij 
voor de Commissie uiteen waarom zij het 
niet eens is met haar verzoek. In een 
dergelijk geval kan de Commissie haar 
verzoek wijzigen of intrekken.
Wanneer de Commissie binnen een 
termijn van 3 dagen beslist haar verzoek 
niet te wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich onverwijld naar 
dat verzoek. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een noodsituatie voor 
de Unie een bepaalde door een bevoegde 
instantie of aardgasonderneming opgezette 
actie ongeschikt is om een antwoord te 
bieden op de noodsituatie of dat een 
dergelijke actie de situatie in een andere 
lidstaat ernstig in het gedrang brengt, kan
de Commissie advies uitbrengen aan de 
bevoegde instantie. 

Binnen drie dagen na kennisgeving van 
het verzoek van de Commissie wijzigt de 
bevoegde instantie haar actie en stelt zij 
de Commissie daarvan in kennis, of zet zij 
voor de Commissie uiteen waarom zij het 
niet eens is met haar verzoek. In een 
dergelijk geval kan de Commissie haar 
verzoek wijzigen of intrekken.
Wanneer de Commissie binnen een 
termijn van 3 dagen beslist haar verzoek 
niet te wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich onverwijld naar 
dat verzoek.

Or. en

Motivering

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

Amendement 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Binnen drie dagen na kennisgeving van 
het verzoek van de Commissie wijzigt de 
bevoegde instantie haar actie en stelt zij 
de Commissie daarvan in kennis, of zet zij 
voor de Commissie uiteen waarom zij het 
niet eens is met haar verzoek. In een 
dergelijk geval kan de Commissie haar 
verzoek wijzigen of intrekken.
Wanneer de Commissie binnen een 
termijn van 3 dagen beslist haar verzoek 
niet te wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich onverwijld naar 
dat verzoek.

Or. en

Motivering

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

Amendement 412
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de Commissie in overleg met 
de Groep coördinatie gas van oordeel is 
dat in de context van een noodsituatie voor 
de Unie een bepaalde door een lidstaat of 
aardgasonderneming opgezette actie 
ongeschikt is om een antwoord te bieden 
op de noodsituatie of dat een dergelijke 
actie de situatie in een andere lidstaat 
ernstig in het gedrang brengt, verzoekt de 
Commissie de lidstaat of 
aardgasonderneming om die actie te 
wijzigen

Binnen drie dagen na kennisgeving van het 
verzoek van de Commissie wijzigt de 
bevoegde instantie haar actie en stelt zij de 
Commissie daarvan in kennis, of zet zij
voor de Commissie uiteen waarom zij het 
niet eens is met haar verzoek. In een 
dergelijk geval kan de Commissie haar 
verzoek wijzigen of intrekken.

Binnen drie dagen na kennisgeving van het 
verzoek van de Commissie wijzigt de 
betrokken lidstaat zijn actie en stelt hij de 
Commissie daarvan in kennis, of zet hij 
voor de Commissie uiteen waarom hij het 
niet eens is met haar verzoek. In een 
dergelijk geval kan de Commissie haar 
verzoek wijzigen of intrekken.

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 3 dagen beslist haar verzoek niet te 
wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich onverwijld naar 
dat verzoek. 

Wanneer de Commissie binnen een termijn 
van 3 dagen beslist haar verzoek niet te 
wijzigen of in te trekken, schikt de lidstaat
zich onverwijld naar dat verzoek.

Or. de

Motivering

De rol die aardgas in de diverse lidstaten speelt, de omvang van de infrastructuur en de mate 
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waarin netwerken gekoppeld zijn aan die van buurlanden zijn zo uiteenlopend dat elk geval 
van onderbreking van de toevoer binnen een groep deskundigen moet worden besproken 
voordat er maatregelen worden genomen. De Groep coördinatie gas is de meest voor de hand 
liggende instantie, en daarom moet de rol van die groep worden versterkt. 

Amendement 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een noodsituatie voor 
de Unie een bepaalde door een bevoegde 
instantie of aardgasonderneming opgezette 
actie ongeschikt is om een antwoord te 
bieden op de noodsituatie of dat een 
dergelijke actie de situatie in een andere 
lidstaat ernstig in het gedrang brengt, 
verzoekt de Commissie de bevoegde 
instantie of aardgasonderneming om die 
actie te wijzigen. In dat verzoek 
specificeert de Commissie de maatregelen 
die de bevoegde instantie of de 
aardgasonderneming moeten nemen om 
de werking van de interne gasmarkt te 
herstellen.

Or. en

Amendement 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een communautaire
noodsituatie een bepaalde door een 
bevoegde instantie of 
aardgasonderneming opgezette actie 

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

of dat een dergelijke actie de situatie in een 
andere lidstaat ernstig in het gedrang 
brengt, verzoekt de Commissie de 
bevoegde instantie om die actie te 
wijzigen, na het advies van de Groep 
coördinatie gas naar behoren in 
aanmerking te hebben genomen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 415
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een noodsituatie voor 
de Unie een bepaalde door een bevoegde 
instantie opgezette actie ongeschikt is om 
een antwoord te bieden op de noodsituatie 
of dat een dergelijke actie de situatie in een 
andere lidstaat ernstig in het gedrang 
brengt, verzoekt de Commissie de 
bevoegde instantie om die actie te 
wijzigen, na het advies van de Groep 
coördinatie gas naar behoren in 
aanmerking te hebben genomen.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
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(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen.

Amendement 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in de context van een noodsituatie voor 
de Unie een bepaalde door een bevoegde 
instantie opgezette actie ongeschikt is om 
een antwoord te bieden op de noodsituatie 
of dat een dergelijke actie de situatie in een 
andere lidstaat ernstig in het gedrang 
brengt, verzoekt de Commissie de 
bevoegde instantie om die actie te 
wijzigen, na het advies van de Groep 
coördinatie gas naar behoren in 
aanmerking te hebben genomen.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Aardgasondernemingen zullen 
rechtsreeks in contact staan met de nationale bevoegde instanties en moeten daarom niet 
rechtstreeks instructies van de Commissie ontvangen, omdat die wel eens niet in lijn zouden 
kunnen zijn met de acties die de ondernemingen geacht worden uit te voeren in de context van 
de toepasselijke nationale plannen. Om te vermijden dat er conflicten ontstaan tussen de 
verschillende verplichtingen en verantwoordelijkheden en omwille van een duidelijk 
rechtskader moet de verwijzing naar aardgasondernemingen dus uit artikel 10, lid 4, eerste 
alinea worden geschrapt.
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Amendement 417
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 418
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 419
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie dagen na kennisgeving van het 
verzoek van de Commissie wijzigt de 
bevoegde instantie haar actie en stelt zij de 
Commissie daarvan in kennis, of zet zij 
voor de Commissie uiteen waarom zij het 
niet eens is met haar verzoek. In een 
dergelijk geval kan de Commissie haar 
verzoek wijzigen of intrekken.

Binnen een redelijke periode na 
kennisgeving van het verzoek van de 
Commissie wijzigt de bevoegde instantie 
haar actie en stelt zij de Commissie 
daarvan in kennis, of zet zij voor de 
Commissie uiteen waarom zij het niet eens 
is met haar verzoek. In een dergelijk geval 
kan de Commissie haar verzoek wijzigen 
of intrekken.

Or. en

Amendement 420
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie binnen een 
termijn van 3 dagen beslist haar verzoek 
niet te wijzigen of in te trekken, schikt de 
bevoegde instantie zich onverwijld naar 
dat verzoek. 

Schrappen

Or. en
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Amendement 421
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de Commissie van mening 
is dat de door de bevoegde instanties of 
aardgasondernemingen in een 
noodsituatie voor de Unie ondernomen 
acties niet volstaan om deze noodsituatie 
op te lossen, heeft zij het recht zelf op te 
treden en de in de bijlagen II en III 
vermelde maatregelen uit te voeren ten 
einde de gasvoorziening van de getroffen 
markten te herstellen. De Commissie mag 
deze rechtstreekse rol vervullen totdat de 
werking van de interne gasmarkt is 
hersteld.
Na de bevoegde instanties te hebben 
geraadpleegd stelt de Commissie op grond 
van vooraf bepaalde 
marktreferentiepatronen de 
compensatiemechanismen voor de Unie 
vast , waaronder een passende premie 
voor aardgasondernemingen die hun 
aardgasreserves beschikbaar hebben 
gesteld op de noodsituatie voor de Unie op 
te lossen.

Or. en

Amendement 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde instantie of 
aardgasondernemingen voeren geen 
maatregelen in die de aardgasstroom
binnen de interne markt op enig moment

5. De lidstaten en de bevoegde instanties 
voeren, onverminderd hun wettelijke 
verplichtingen met betrekking tot 
gezondheids-, veiligheids- en 
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beperken. milieukwesties, geen maatregelen in die de 
grensoverschrijdende stroom van 
overeengekomen hoeveelheden aardgas 
op onnodige wijze beperken.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke verdeling van verantwoordelijken tussen de belanghebbenden komen. 
Dat is met name essentieel in zeer ernstige noodsituaties die voor diverse lidstaten gelden en 
wanneer marktmechanismen alleen niet meer volstaan om de situatie op te lossen. Dit 
amendement zorgt voor coherentie tussen artikel 10, lid 5 en artikel 9, lid 3 van de 
voorgestelde verordening. Bovendien moeten ondernemingen aan tal van wettelijke 
voorwaarden op de bovenvermelde gebieden voldoen. Eventuele nieuwe bepalingen mogen 
daarmee niet in strijd zijn.

Amendement 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het geval van een communautaire
noodsituatie waken de lidstaten erover dat 
de grensoverschrijdende toegang tot 
opslagfaciliteiten gehandhaafd blijft en 
voeren zij geen wettelijke bepalingen in die 
de gasstroom naar de betrokken markten 
op onnodige wijze beperken. 

6. In het geval van een noodsituatie voor de 
Unie waken de lidstaten erover dat de 
grensoverschrijdende toegang tot 
opslagfaciliteiten op basis van de 
bestaande commerciële overeenkomsten
gehandhaafd blijft en voeren zij geen 
wettelijke bepalingen in die de stroom van 
de overeengekomen hoeveelheden 
aardgas naar de betrokken markten op 
onnodige wijze beperken.

Or. en

Motivering

Er moet nader worden gepreciseerd dat deze toegang wordt verleend op basis van 
commerciële overeenkomsten, zodat deze akkoorden worden gehandhaafd. Er moet een 
duidelijke verdeling van verantwoordelijken tussen de belanghebbenden komen. Dat is met 
name essentieel in zeer ernstige noodsituaties die voor diverse lidstaten gelden en wanneer 
marktmechanismen alleen niet meer volstaan om de situatie op te lossen. Commerciële 
overeenkomsten moeten ook in geval van een noodsituatie voor de Unie worden nageleefd.
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Amendement 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de Commissie van mening 
is dat de acties van de bevoegde instanties 
of aardgasondernemingen in het geval 
van een noodsituatie in de Unie 
onvoldoende zijn, heeft zij het recht zelf 
op te treden en de in de bijlagen II en III 
vermelde maatregelen uit te voeren ten 
einde de gasvoorziening van de verstoorde 
markten te herstellen.
Na de bevoegde instanties te hebben 
geraadpleegd stelt de Commissie op grond 
van vooraf bepaalde 
marktreferentiepatronen de 
compensatiemechanismen voor de Unie 
vast, waaronder een passende premie voor 
aardgasondernemingen die hun 
aardgasreserves beschikbaar hebben 
gesteld op de noodsituatie in de Unie op te 
lossen.

Or. en

Motivering

De Commissie moet in dat geval de acties van de aardgasondernemingen en de nationale 
bevoegde instanties coördineren totdat de markt opnieuw normaal functioneert. Als de door 
de vrijwillige acties op nationaal niveau echter geen vruchten afwerpen, moet de Commissie 
als laatste redmiddel het recht hebben om op eigen verantwoordelijkheid maatregelen te 
nemen. Deze maatregelen moeten strikt beperkt zijn tot hetgeen onmisbaar is om de werking 
van de interne markt te herstellen en moeten vergezeld gaan van een compensatiemechanisme 
ter bescherming van de minimale belangen van de ondernemingen die hun aardgasvoorraden 
beschikbaar stellen. 
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Amendement 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak, leden van 
het personeel van de Commissaris voor 
energie en leden van het personeel van de 
vicevoorzitter van de Commissie/Hoge 
Vertegenwoordiger voor het buitenlands 
en veiligheidsbeleid. Deze 
monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Unie en rapporteert daarover, in 
samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden.

Or. en

Motivering

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

Amendement 426
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
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vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. Bij de keuze van de 
deskundigen en van de 
vertegenwoordigers van de Commissie 
wordt in gelijke mate rekening gehouden 
met professionele aspecten en met het 
beginsel van regionaal evenwicht.

Or. hu

Motivering

De leden die deelnemen aan de werkzaamheden van de monitoringseenheid moeten worden 
gekozen op basis van het beginsel van regionaal evenwicht en op grond van technische 
expertise. Bij de bestrijding van regionale crises in de continuïteit van de voorziening kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor deskundigen die over de vereiste kennis van de 
plaatselijke situatie beschikken. 

Amendement 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

7. Na het advies van de Groep coördinatie 
gas naar behoren in aanmerking te 
hebben genomen, stelt de Commissie een 
permanente reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Unie en rapporteert daarover, in 
samenwerking met de producerende en de
doorvoerlanden.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

7. Na het advies van de Groep coördinatie 
gas naar behoren in aanmerking te 
hebben genomen, stelt de Commissie een 
permanente reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Unie en rapporteert daarover, in 
samenwerking met de producerende en de
doorvoerlanden.

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden door de Commissie in overeenstemming met 
de bepalingen van deze verordening.
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Amendement 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

7. Na het advies van de Groep coördinatie 
gas naar behoren in aanmerking te 
hebben genomen, stelt de Commissie een 
permanente reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Unie en rapporteert daarover, in 
samenwerking met de producerende en de
doorvoerlanden.

Or. en

Motivering

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

Amendement 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 

7. Na het advies van de Groep coördinatie 
gas naar behoren in aanmerking te 
hebben genomen, stelt de Commissie een 
permanente reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
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Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Unie en rapporteert daarover, in 
samenwerking met de producerende en de
doorvoerlanden.

Or. en

Motivering

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

Amendement 431
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

7. Na de Groep coördinatie gas te hebben 
geraadpleegd, stelt de Commissie een 
permanente reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Unie en rapporteert daarover, in 
samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

Or. en
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Amendement 432
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden. 

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak en 
vertegenwoordigers van alle lidstaten. 
Deze monitoringseenheid kan worden 
geactiveerd wanneer dat noodzakelijk is en 
monitort de gasstromen binnen en buiten 
de Unie en rapporteert daarover, steeds in 
samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden.

Or. en

Amendement 433
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, het ACER, het ENTSO-G en 
representatieve organen van de betrokken 
bedrijfstak en afnemers. De Commissie 
neemt een besluit over de samenstelling 
van de groep, waarbij zij de 
representativiteit ervan waarborgt, en zit de 
groep voor. De groep stelt haar eigen 
reglement van orde op.

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, de nationale regelgevende 
instanties voor zover zij niet de bevoegde 
instanties zijn, het ACER, het ENTSO-G 
en representatieve organen van de gas- en 
elektriciteitsindustrie en afnemers. De 
Commissie neemt een besluit over de 
samenstelling van de groep, waarbij zij de 
representativiteit ervan waarborgt, en zit de 
groep voor. De groep stelt haar eigen 
reglement van orde op.
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Or. de

Motivering

De Groep coördinatie gas heeft bij de laatste gascrisis een centrale rol gespeeld. Het is stellig 
zinvol als de Commissie de nationale plannen bekijkt en een zekere mate van harmonisatie tot 
stand brengt. De centrale rol moet daarbij evenwel voorbehouden blijven aan de Groep 
coördinatie gas. De bevoegdheden van de Groep moeten verruimd worden.

Amendement 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, het ACER, het ENTSO-G en 
representatieve organen van de betrokken 
bedrijfstak en afnemers. De Commissie 
neemt een besluit over de samenstelling 
van de groep, waarbij zij de 
representativiteit ervan waarborgt, en zit de 
groep voor. De groep stelt haar eigen 
reglement van orde op.

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, het ACER, het ENTSO-G en 
representatieve organen van de betrokken 
bedrijfstak en afnemers, alsook 
vertegenwoordigers van de 
elektriciteitsindustrie. De Commissie 
neemt een besluit over de samenstelling 
van de groep, waarbij zij de 
representativiteit ervan waarborgt, en zit de 
groep voor. De groep stelt haar eigen 
reglement van orde op.

Or. en

Motivering

De rol van de Groep coördinatie gas is zeer belangrijk, en aangezien de taken van die groep 
veel verder gaan dan het uitbrengen van advies – hij beoordeelt situatie van de 
gasvoorziening en vormt een passend platform voor samenwerking tussen alle 
belanghebbenden – moeten er ook vertegenwoordigers van de elektriciteitsproducenten in
zitten.
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Amendement 435
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, het ACER, het ENTSO-G en 
representatieve organen van de betrokken 
bedrijfstak en afnemers. De Commissie 
neemt een besluit over de samenstelling 
van de groep, waarbij zij de 
representativiteit ervan waarborgt, en zit 
de groep voor. De groep stelt haar eigen 
reglement van orde op.

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van alle lidstaten, het 
ACER, het ENTSO-G en representatieve 
organen van de betrokken bedrijfstak en 
afnemers. Er wordt voor gezorgd dat alle 
lidstaten vertegenwoordigd zijn.

Or. en

Amendement 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Groep zorgt ervoor dat alle 
betrokken partijen vertegenwoordigd zijn 
naar gelang van de specifieke kenmerken 
van de veiligheidskwesties die zich 
voordoen of, in geval van een 
noodsituatie, de regio's die bij de 
noodprocedure betrokken zijn.

Or. it

Motivering

De samenstelling van de coördinatiegroep varieert naar gelang van de te behandelen 
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kwesties.

Amendement 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Groep coördinatie gas staat de 
Commissie met name bij op het gebied van 
kwesties die verband houden met: 

2. Overeenkomstig het bepaalde in deze 
verordening werkt de Groep coördinatie 
gas nauw samen met de Commissie, met 
name op het gebied van kwesties die 
verband houden met:

Or. en

Motivering

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

Amendement 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Groep coördinatie gas staat de 
Commissie met name bij op het gebied van 
kwesties die verband houden met: 

2. Overeenkomstig het bepaalde in deze 
verordening werkt de Groep coördinatie 
gas nauw samen met de Commissie, met 
name op het gebied van kwesties die 
verband houden met:

Or. en
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Motivering

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

Amendement 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Groep coördinatie gas staat de 
Commissie met name bij op het gebied van 
kwesties die verband houden met: 

2. Overeenkomstig het bepaalde in deze 
verordening werkt de Groep coördinatie 
gas nauw samen met de Commissie, met 
name op het gebied van kwesties die 
verband houden met:

Or. en

Motivering

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

Amendement 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Groep coördinatie gas staat de 2. Overeenkomstig het bepaalde in deze 
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Commissie met name bij op het gebied van 
kwesties die verband houden met: 

verordening werkt de Groep coördinatie 
gas nauw samen met de Commissie, met 
name op het gebied van kwesties die 
verband houden met:

Or. en

Motivering

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

Amendement 441
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Groep coördinatie gas staat de 
Commissie met name bij op het gebied van 
kwesties die verband houden met: 

2. De Groep coördinatie gas werkt samen 
met de Commissie, met name op het 
gebied van kwesties die verband houden 
met:

Or. de

Motivering

De Groep coördinatie gas heeft bij de laatste gascrisis een centrale rol gespeeld. Het is stellig 
zinvol als de Commissie de nationale plannen bekijkt en een zekere mate van harmonisatie tot 
stand brengt. De centrale rol moet daarbij evenwel voorbehouden blijven aan de Groep 
coördinatie gas. De bevoegdheden van de Groep moeten verruimd worden.
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Amendement 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en
evaluatiemethodologieën;

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en 
risico- en effectbeoordelingsmethoden;

Or. en

Motivering

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

Amendement 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en
evaluatiemethodologieën;

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en 
risico- en effectbeoordelingsmethoden;

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 
moet de GCG standaard geraadpleegd worden door de Commissie in overeenstemming met 
de bepalingen van deze verordening.
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Amendement 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en
evaluatiemethodologieën;

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en 
risico- en effectbeoordelingsmethoden;

Or. en

Motivering

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

Amendement 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en
evaluatiemethodologieën;

(d) het niveau van de 
voorzieningszekerheid, benchmarks en 
risico- en effectbeoordelingsmethoden;

Or. en

Motivering

De Groep coördinatie gas (GCG), die deskundigen van verschillende belanghebbenden 
(gasindustrie, ENTSO-G, afnemers, nationale bevoegde instanties en ACER) in zich verenigt, 
is het beste platform voor discussie en uitwisseling van ervaringen alsook voor formele 
raadpleging en coördinatie met de betrokken partijen. Daarom moet de GCG de coördinatie 
van de maatregelen in verband met de continuïteit van de voorziening faciliteren. In die zin 



AM\802059NL.doc 75/109 PE438.242v01-00

NL

moet de GCG standaard geraadpleegd worden door de Commissie in overeenstemming met 
de bepalingen van deze verordening.

Amendement 446
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de tenuitvoerlegging en herziening van 
de preventieve actieplannen of 
noodplannen;

Or. en

Amendement 447
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de tenuitvoerlegging, herziening en 
intrekking van de plannen;

Or. en

Amendement 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de herziening en tenuitvoerlegging van 
de plannen;

Or. en



PE438.242v01-00 76/109 AM\802059NL.doc

NL

Motivering

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

Amendement 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de herziening en tenuitvoerlegging van 
de plannen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de herziening en tenuitvoerlegging van 
de plannen;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de herziening en tenuitvoerlegging van 
de plannen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 452
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de toepassing van deze 
verordening worden alleen niet-
vertrouwelijke versies van informatie aan 
de Groep coördinatie gas doorgegeven.
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Or. en

Amendement 453
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie roept de Groep 
coördinatie gas op gezette tijden bijeen.

3. De Groep coördinatie gas komt op 
gezette tijden bijeen.

Or. de

Motivering

De Groep coördinatie gas heeft bij de laatste gascrisis een centrale rol gespeeld. Het is stellig 
zinvol als de Commissie de nationale plannen bekijkt en een zekere mate van harmonisatie tot 
stand brengt. De centrale rol moet daarbij evenwel voorbehouden blijven aan de Groep 
coördinatie gas. De bevoegdheden van de Groep moeten verruimd worden.

Amendement 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er kunnen regionale subgroepen 
van de Groep coördinatie gas worden 
ingesteld met deelneming van leden uit de 
betrokken regio. De Groep coördinatie 
gas houdt zicht op de werkzaamheden van 
regionale subgroepen.

Or. en

Motivering

Om de regionale doelstellingen van de verordening te verwezenlijken moeten alle betrokken 
instellingen en aardgasmaatschappijen nagaan hoe ze doeltreffend samen kunnen werken. De 
doelmatigheid van de GCG kan bijvoorbeeld versterkt worden als er specifieke subgroepen 
kunnen worden ingesteld die zich met de continuïteit van de voorziening op regionaal niveau 
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bezighouden.

Amendement 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij de toepassing van deze 
verordening worden alleen niet-
vertrouwelijke versies van informatie aan 
de Groep coördinatie gas doorgegeven.

Or. en

Motivering

Als we bedenken welke leden de Groep coördinatie gas zal hebben, moeten we concluderen 
dat doorgifte van vertrouwelijke informatie ernstige schade aan de commerciële belangen van 
ondernemingen kan toebrengen, de uitvoering van contracten kan frustreren en zelfs nadelig 
kan uitwerken op de continuïteit van de voorziening (vooral met betrekking tot de noodzaak 
van een sterke onderhandelingspositie voor gasleveranciers uit de EU ten opzichte van 
externe leveranciers).

Amendement 456
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij een noodsituatie zal de bevoegde 
instantie op dagelijkse basis met name de 
volgende informatie ter beschikking 
stellen:

1. Met ingang van ...* zal de bevoegde 
instantie bij een noodsituatie op dagelijkse 
basis met name de volgende informatie ter 
beschikking stellen:
* PB datum invullen: 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Motivering

In geval van een crisis moet de bevoegde instantie dagelijks over de informatie als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, kunnen beschikken. Aangezien de bevoegde instantie en de marktdeelnemers 
de kanalen voor de informatie-uitwisseling nog moeten opzetten, wordt daarvoor een periode 
van 6 maanden ingepland.

Amendement 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uurlijkse gasstroom (in miljoen m³ 
per dag) in alle grensoverschrijdende 
entry- en exitpunten, alsook in alle punten 
die een productiefaciliteit verbinden met 
een netwerk, opslagfaciliteit, LNG-
faciliteit;

(b) de uurlijkse gasstroom in alle 
grensoverschrijdende entry- en exitpunten, 
alsook in alle punten die het 
transmissienetwerk verbinden met een 
productiefaciliteit, opslagfaciliteit of LNG-
terminal;

Or. en

Amendement 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uurlijkse gasstroom (in miljoen m³ 
per dag) in alle grensoverschrijdende 
entry- en exitpunten, alsook in alle punten 
die een productiefaciliteit verbinden met 
een netwerk, opslagfaciliteit, LNG-
faciliteit;

(b) de uurlijkse gasstroom in alle 
grensoverschrijdende entry- en exitpunten, 
alsook in alle punten die het 
transmissienetwerk verbinden met een 
productiefaciliteit, opslagfaciliteit of LNG-
terminal;

Or. en

Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
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hooguit goede schattingen beschikbaar zijn. Bovendien worden in de door de Poolse 
gasmaatschappij PGNiG voorgestelde tekst geen volumes gespecificeerd, maar het spreekt 
voor zich dat de uurlijkse gasstroom in miljoen m3 per uur moet worden uitgedrukt en niet in 
miljoen m3 per dag zoals de Commissie voorstelt.

Amendement 459
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uurlijkse gasstroom (in miljoen m³ 
per dag) in alle grensoverschrijdende 
entry- en exitpunten, alsook in alle punten 
die een productiefaciliteit verbinden met 
een netwerk, opslagfaciliteit, LNG-
faciliteit;

(b) de uurlijkse gasstroom in alle 
grensoverschrijdende entry- en exitpunten, 
alsook in alle punten die het 
transmissienetwerk verbinden met een 
productiefaciliteit, opslagfaciliteit of LNG-
terminal;

Or. en

Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
hooguit goede schattingen beschikbaar zijn.

Amendement 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uurlijkse gasstroom (in miljoen m³ 
per dag) in alle grensoverschrijdende 
entry- en exitpunten, alsook in alle punten 
die een productiefaciliteit verbinden met 
een netwerk, opslagfaciliteit, LNG-
faciliteit;

(b) de uurlijkse gasstroom in alle 
grensoverschrijdende entry- en exitpunten, 
alsook in alle punten die het 
transmissienetwerk verbinden met een 
productiefaciliteit, opslagfaciliteit of LNG-
terminal;

Or. en
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Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
hooguit goede schattingen beschikbaar zijn.

Amendement 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uurlijkse gasstroom (in miljoen m³ 
per dag) in alle grensoverschrijdende 
entry- en exitpunten, alsook in alle punten 
die een productiefaciliteit verbinden met 
een netwerk, opslagfaciliteit, LNG-
faciliteit;

(b) de uurlijkse gasstroom in alle 
grensoverschrijdende entry- en exitpunten, 
alsook in alle punten die het 
transmissienetwerk verbinden met een 
productiefaciliteit, opslagfaciliteit of LNG-
terminal;

Or. en

Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
hooguit goede schattingen beschikbaar zijn.

Amendement 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke het mogelijk is de 
gasvoorziening aan beschermde klanten te 
waarborgen.

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke de gasvoorziening aan 
beschermde klanten naar verwachting kan 
worden gewaarborgd.

Or. en
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Amendement 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke het mogelijk is de 
gasvoorziening aan beschermde klanten te 
waarborgen.

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke de gasvoorziening aan 
beschermde klanten naar verwachting kan 
worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
hooguit goede schattingen beschikbaar zijn. Bovendien worden in de door de Poolse 
gasmaatschappij PGNiG voorgestelde tekst geen volumes gespecificeerd, maar het spreekt 
voor zich dat de uurlijkse gasstroom in miljoen m3 per uur moet worden uitgedrukt en niet in 
miljoen m3 per dag zoals de Commissie voorstelt.

Amendement 464
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke het mogelijk is de 
gasvoorziening aan beschermde klanten te 
waarborgen.

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke de gasvoorziening aan 
beschermde klanten naar verwachting kan 
worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
hooguit goede schattingen beschikbaar zijn.



PE438.242v01-00 84/109 AM\802059NL.doc

NL

Amendement 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke het mogelijk is de 
gasvoorziening aan beschermde klanten te 
waarborgen.

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke de gasvoorziening aan 
beschermde klanten naar verwachting kan 
worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
hooguit goede schattingen beschikbaar zijn.

Amendement 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke het mogelijk is de 
gasvoorziening aan beschermde klanten te 
waarborgen.

(c) de periode, uitgedrukt in dagen, 
gedurende welke de gasvoorziening aan 
beschermde klanten naar verwachting kan 
worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Amendement ter verduidelijking van artikel 12, lid 1, onder b). Het houdt voorts een wijziging 
van artikel 12, lid 1, onder c), in om de reële marktsituatie recht te doen, omdat in de praktijk 
hooguit goede schattingen beschikbaar zijn.
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Amendement 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na een noodsituatie verstrekt de 
bevoegde instantie de Commissie 
onverwijld een gedetailleerde evaluatie van 
de noodsituatie en van de doeltreffendheid 
van de ten uitvoer gelegde maatregelen, 
inclusief een evaluatie van de economische 
effecten van de noodsituatie, de impact van 
brandtofswitching op de emissieniveaus, de 
effecten op de elektriciteitssector en de 
bijstand die gegeven is aan en/of 
ontvangen is van de Gemeenschap en de 
lidstaten. 

5. Na een noodsituatie verstrekt de 
bevoegde instantie de Commissie 
onverwijld een gedetailleerde evaluatie van 
de noodsituatie en van de doeltreffendheid 
van de ten uitvoer gelegde maatregelen, 
inclusief een evaluatie van de economische 
effecten van de noodsituatie, de impact van 
brandstofswitching op de emissieniveaus, 
de effecten op de elektriciteitssector en de 
bijstand die gegeven is aan en/of 
ontvangen is van de Unie en de lidstaten. 
De Commissie analyseert de evaluaties 
van de lidstaten en legt haar bevindingen 
in gebundelde vorm aan de Groep 
coördinatie gas voor.

Or. en

Motivering

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

Amendement 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na een noodsituatie verstrekt de 
bevoegde instantie de Commissie 
onverwijld een gedetailleerde evaluatie van 

5. Na een noodsituatie verstrekt de 
bevoegde instantie de Commissie 
onverwijld een gedetailleerde evaluatie van 
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de noodsituatie en van de doeltreffendheid 
van de ten uitvoer gelegde maatregelen, 
inclusief een evaluatie van de economische 
effecten van de noodsituatie, de impact van 
brandtofswitching op de emissieniveaus, de 
effecten op de elektriciteitssector en de 
bijstand die gegeven is aan en/of 
ontvangen is van de Gemeenschap en de 
lidstaten. 

de noodsituatie en van de doeltreffendheid 
van de ten uitvoer gelegde maatregelen, 
inclusief een evaluatie van de economische 
effecten van de noodsituatie, de impact van 
brandstofswitching op de emissieniveaus, 
de effecten op de elektriciteitssector en de 
bijstand die gegeven is aan en/of 
ontvangen is van de Unie en de lidstaten. 
De Commissie analyseert de evaluaties 
van de lidstaten en legt haar bevindingen 
in gebundelde vorm aan de Groep 
coördinatie gas voor.

Or. en

Motivering

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

Amendement 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na een noodsituatie verstrekt de 
bevoegde instantie de Commissie 
onverwijld een gedetailleerde evaluatie van 
de noodsituatie en van de doeltreffendheid 
van de ten uitvoer gelegde maatregelen, 
inclusief een evaluatie van de economische 
effecten van de noodsituatie, de impact van 
brandtofswitching op de emissieniveaus, de 
effecten op de elektriciteitssector en de 
bijstand die gegeven is aan en/of 
ontvangen is van de Gemeenschap en de 
lidstaten. 

5. Na een noodsituatie verstrekt de 
bevoegde instantie de Commissie 
onverwijld een gedetailleerde evaluatie van 
de noodsituatie en van de doeltreffendheid 
van de ten uitvoer gelegde maatregelen, 
inclusief een evaluatie van de economische 
effecten van de noodsituatie, de impact van 
brandstofswitching op de emissieniveaus, 
de effecten op de elektriciteitssector en de 
bijstand die gegeven is aan en/of 
ontvangen is van de Unie en de lidstaten. 
De Commissie analyseert de evaluaties 
van de lidstaten en legt haar bevindingen 
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in gebundelde vorm aan de Groep 
coördinatie gas voor.

Or. en

Motivering

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

Amendement 470
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. hu

Motivering

Toezending van alle met derde landen gesloten overeenkomsten is niet opportuun vanuit een 
oogpunt van geheimhouding van commercieel gevoelige informatie.
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Amendement 471
Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening;

Or. en

Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 472
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening;



AM\802059NL.doc 89/109 PE438.242v01-00

NL

beoordelen;

Or. en

Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening;

Or. en

Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.
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Amendement 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening;

Or. en

Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 475
Takis Hadjigeorgiou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening; 
nadat zij nieuwe intergouvernementele 
overeenkomsten sluiten, informeren de 
lidstaten de Commissie daarvan;
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beoordelen; 

Or. en

Amendement 476
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) stelt de Commissie in overleg met de 
lidstaten en de Groep coördinatie gas vast 
welke informatie daadwerkelijk van 
belang is om de voorzieningszekerheid te 
beoordelen; kunnen de bevoegde 
instanties de Commissie op basis daarvan 
in kennis stellen van de volgende 
gegevens, in gebundelde vorm, met 
betrekking tot de contracten die door de 
aardgasondernemingen van hun 
respectieve lidstaten gesloten zijn met 
leveranciers uit derde landen:

- looptijd van het contract en 
verlengingsbepalingen;

- looptijd van het contract en 
verlengingsbepalingen;

- gecontracteerde totale volumes, op 
jaarbasis, en het gemiddelde volume per 
maand;

- gecontracteerde totale volumes, op 
jaarbasis, en het gemiddelde volume per 
maand;

- de flexibiliteit van de gecontracteerd 
volumes, inclusief bepalingen met 
betrekking tot de take-or-pay-
verplichtingen;
- de contractuele leveringspunten. - de contractuele leveringspunten.

Or. en
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Amendement 477
Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) stellen de bevoegde instanties de 
Commissie in kennis van de volgende 
gegevens, in gebundelde vorm, met 
betrekking tot de contracten die door de 
aardgasondernemingen op hun 
grondgebied gesloten zijn met
producenten uit derde landen:

- looptijd van het contract en 
verlengingsbepalingen;

- looptijd van het contract;

- gecontracteerde totale volumes, op 
jaarbasis, en het gemiddelde volume per 
maand;

- gecontracteerde beschikbare volumes, op 
jaar- en maandbasis, en het gemiddelde 
volume per maand;

- de flexibiliteit van de gecontracteerd 
volumes, inclusief bepalingen met 
betrekking tot de take-or-pay-
verplichtingen;
- de contractuele leveringspunten. - de contractuele leveringspunten.

Or. en

Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 478
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) stellen de aardgasondernemingen de 
Commissie in kennis van de volgende 

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

gegevens, in gebundelde vorm, met 
betrekking tot de contracten die door de 
aardgasondernemingen op hun 
grondgebied gesloten zijn met
producenten uit derde landen:

- looptijd van het contract en 
verlengingsbepalingen;

- looptijd van het contract;

- gecontracteerde totale volumes, op 
jaarbasis, en het gemiddelde volume per 
maand;

- gecontracteerde beschikbare volumes, op 
jaar- en maandbasis, en het gemiddelde 
volume per maand;

- de flexibiliteit van de gecontracteerd 
volumes, inclusief bepalingen met 
betrekking tot de take-or-pay-
verplichtingen;
- de contractuele leveringspunten. - de contractuele leveringspunten.

Or. en

Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) stellen de bevoegde instanties de 
Commissie in kennis van de volgende 
gegevens, in gebundelde vorm, met 
betrekking tot de contracten die door de 
aardgasondernemingen op hun 
grondgebied gesloten zijn met
producenten uit derde landen:

- looptijd van het contract en 
verlengingsbepalingen;

- looptijd van het contract;

- gecontracteerde totale volumes, op 
jaarbasis, en het gemiddelde volume per 

- gecontracteerde beschikbare volumes, op 
jaar- en maandbasis, en het gemiddelde 
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maand; volume per maand;

- de flexibiliteit van de gecontracteerd 
volumes, inclusief bepalingen met 
betrekking tot de take-or-pay-
verplichtingen;
- de contractuele leveringspunten. - de contractuele leveringspunten.

Or. en

Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) stellen de bevoegde instanties de 
Commissie in kennis van de volgende 
gegevens, in gebundelde vorm, met 
betrekking tot de contracten die door de 
aardgasondernemingen op hun 
grondgebied gesloten zijn met
producenten uit derde landen:

- looptijd van het contract en 
verlengingsbepalingen;

- looptijd van het contract;

- gecontracteerde totale volumes, op 
jaarbasis, en het gemiddelde volume per 
maand;

- gecontracteerde beschikbare volumes, op 
jaar- en maandbasis, en het gemiddelde 
volume per maand;

- de flexibiliteit van de gecontracteerd 
volumes, inclusief bepalingen met 
betrekking tot de take-or-pay-
verplichtingen;
- de contractuele leveringspunten. - de contractuele leveringspunten.

Or. en
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Motivering

De door de ontwerpverordening verlangde informatie is niet nodig om de continuïteit van de 
voorziening te garanderen maar leidt wel tot zeer ernstige vertrouwelijkheidsproblemen. Met 
het amendement worden de vereisten toegespitst op informatie die nuttig is om de 
doelstellingen van de verordening te verwezenlijken.

Amendement 481
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) stellen de bevoegde instanties de 
Commissie in kennis van de volgende 
gegevens met betrekking tot de contracten
die door de aardgasondernemingen van 
hun respectieve lidstaten gesloten zijn met 
leveranciers uit derde landen, en wel in 
een zodanige vorm dat de Commissie over 
de nodige informatie beschikt om op 
treden:

Or. en

Amendement 482
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) stellen de bevoegde instanties de 
Commissie in kennis van de volgende 
gegevens met betrekking tot de contracten 
die door de aardgasondernemingen van 
hun respectieve lidstaten gesloten zijn met 
leveranciers uit derde landen:

Or. en
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Motivering

Als de bevoegde instantie de in artikel 12, lid 6, onder b), genoemde informatie moet 
bundelen, moeten de aardgasondernemingen verplicht worden de bevoegde instantie deze 
gegevens te verstrekken. Anders hebben de bevoegde instanties geen juridisch machtsmiddel 
om de gegevens te verkrijgen, mochten de aardgasondernemingen weigeren ze te verstrekken.

Amendement 483
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – letter b – alinea 1 bis (nieuw) (na de streepjes)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de bevoegde instantie in staat te 
stellen de in dit lid bedoelde plichten te 
vervullen, zijn de aardgasondernemingen 
gehouden de in de eerste alinea bedoelde 
gegevens ter bundeling aan de bevoegde 
instantie te beschikbaar te stellen.

Or. en

Motivering

Als de bevoegde instantie de in artikel 12, lid 6, onder b), genoemde informatie moet 
bundelen, moeten de aardgasondernemingen verplicht worden de bevoegde instantie deze 
gegevens te verstrekken. Anders hebben de bevoegde instanties geen juridisch machtsmiddel 
om de gegevens te verkrijgen, mochten de aardgasondernemingen weigeren ze te verstrekken.

Amendement 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bovenop de montorings- en 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 5 van de 
gasrichtlijn publiceert de bevoegde 
instantie jaarlijks tegen 31 juli een verslag, 
dat zij aan de Commissie toezendt, dat de 

1. Boven op de monitorings- en 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 5 van de 
gasrichtlijn zendt de bevoegde instantie 
jaarlijks tegen 31 juli een verslag aan de 
Commissie toe, dat de volgende gegevens 
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volgende gegevens bevat: bevat: 
(a) berekening van de N-1-indicator en de 
gegevens die voor deze berekening 
gebruikt zijn, voortgang bij de 
investeringen die vereist zijn om aan de 
N-1-norm te voldoen, specifieke 
moeilijkheden die het land heeft 
ondervonden om nieuwe alternatieve 
oplossingen ten uitvoer te leggen; 

(a) berekening van de N-1-indicator en de 
gegevens die voor deze berekening 
gebruikt zijn; 

(b) de jaarlijkse hoeveelheden, looptijden 
en leverancierslanden waarop de 
gasinvoercontracten betrekking hebben;

(b) de jaarlijkse hoeveelheden, looptijden 
en leverancierslanden waarop de 
gasinvoercontracten betrekking hebben, in 
gebundelde vorm;

(c) de maximale interconnectiecapaciteit 
van elk entry- en exitpunt naar en van de 
gassystemen;

(c) de maximale interconnectiecapaciteit 
van elk entry- en exitpunt naar en van de 
gassystemen;

(d) de voornaamste elementen van de 
relevante met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten. 

(d) de voornaamste elementen van de 
relevante met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten. 

Or. en

Motivering

Doorgifte van vertrouwelijke informatie kan ernstige schade aan de commerciële belangen 
van ondernemingen toebrengen, kan de uitvoering van contracten frustreren en kan zelfs 
nadelig uitwerken op de continuïteit van de voorziening (vooral met betrekking tot de 
noodzaak van een sterke onderhandelingspositie voor gasleveranciers uit de EU ten opzichte 
van externe leveranciers).

Amendement 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bovenop de montorings- en 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 5 van de 
gasrichtlijn publiceert de bevoegde 
instantie jaarlijks tegen 31 juli een verslag, 
dat zij aan de Commissie toezendt, dat de 

1. Boven op de monitorings- en 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 5 van de 
gasrichtlijn zendt de bevoegde instantie 
jaarlijks tegen 31 juli een verslag aan de 
Commissie toe, dat de volgende gegevens 
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volgende gegevens bevat: bevat: 
(a) berekening van de N-1-indicator en de 
gegevens die voor deze berekening 
gebruikt zijn, voortgang bij de 
investeringen die vereist zijn om aan de 
N-1-norm te voldoen, specifieke 
moeilijkheden die het land heeft 
ondervonden om nieuwe alternatieve 
oplossingen ten uitvoer te leggen; 

(a) berekening van de N-1-indicator en de 
gegevens die voor deze berekening 
gebruikt zijn; 

(b) de jaarlijkse hoeveelheden, looptijden 
en leverancierslanden waarop de 
gasinvoercontracten betrekking hebben;

(b) de jaarlijkse hoeveelheden, looptijden 
en leverancierslanden waarop de 
gasinvoercontracten betrekking hebben, in 
gebundelde vorm;

(c) de maximale interconnectiecapaciteit 
van elk entry- en exitpunt naar en van de 
gassystemen;

(c) de maximale interconnectiecapaciteit 
van elk entry- en exitpunt naar en van de 
gassystemen;

(d) de voornaamste elementen van de 
relevante met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten. 

(d) de voornaamste elementen van de 
relevante met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten. 

Or. en

Amendement 486
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bovenop de montorings- en 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 5 van de 
gasrichtlijn publiceert de bevoegde 
instantie jaarlijks tegen 31 juli een verslag, 
dat zij aan de Commissie toezendt, dat de 
volgende gegevens bevat: 

1. Boven op de monitorings- en 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 5 van de 
gasrichtlijn publiceert de bevoegde 
instantie jaarlijks tegen 31 juli een verslag, 
dat zij aan de Commissie toezendt, dat de 
volgende gegevens, in niet-gebundelde 
vorm, bevat:

Or. en
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Amendement 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instanties en de Commissie 
waken over de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie. 

2. De bevoegde instanties en de Commissie 
waken te allen tijde over de 
vertrouwelijkheid van commercieel 
gevoelige informatie die hun bij de 
toepassing van deze verordening verstrekt 
is.

Or. en

Motivering

Doorgifte van vertrouwelijke informatie kan ernstige schade aan de commerciële belangen 
van ondernemingen toebrengen, kan de uitvoering van contracten frustreren en kan zelfs 
nadelig uitwerken op de continuïteit van de voorziening (vooral met betrekking tot de 
noodzaak van een sterke onderhandelingspositie voor gasleveranciers uit de EU ten opzichte 
van externe leveranciers).

Amendement 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instanties en de Commissie 
waken over de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie. 

2. De bevoegde instanties en de Commissie 
waken over de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie die hun 
bij de toepassing van deze verordening 
verstrekt is.

Or. en

Motivering

Doorgifte van vertrouwelijke informatie kan ernstige schade aan de commerciële belangen 
van ondernemingen toebrengen, kan de uitvoering van contracten frustreren en kan zelfs 
nadelig uitwerken op de continuïteit van de voorziening (vooral met betrekking tot de 
noodzaak van een sterke onderhandelingspositie voor gasleveranciers uit de EU ten opzichte 
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van externe leveranciers).

Amendement 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt een systeem in 
voor de permanente monitoring van en 
rapportage over de zekerheid van de 
gasvoorziening, waartoe onder meer de 
volgende maatregelen behoren:
(a) het opstellen van jaarlijkse verslagen 
over de naleving van de voorschriften 
betreffende de interne markt in de 
energiesector, met name wat betreft 
transparantie en naleving van de EU-
mededingingswetgeving door bedrijven 
van derde landen, en dan vooral de 
belangrijkste leveranciers, met inbegrip 
van al hun dochterondernemingen;
(b) de beoordeling van het effect van 
verticaal geïntegreerde energiebedrijven 
uit derde landen op de interne markt en 
van de toepassing van het 
wederkerigheidsbeginsel;
(c) de toepassing van gepaste maatregelen 
ter voorkoming van ongecontroleerde 
investeringen door buitenlandse 
overheidsbedrijven in de energiesector 
van de EU, in het bijzonder in gas- en 
elektriciteitstransmissienetten;
(d) de monitoring van contracten voor 
aardgas die gesloten zijn tussen lidstaten 
en derde landen op het punt van hun 
conformiteit met de EU-regels voor de 
interne markt. De Commissie ziet erop toe 
dat clausules die als 
bestemmingsclausules bedoeld zijn, 
worden afgeschaft indien ze op grond van 
de EU-wetgeving verboden zijn.
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Or. en

Amendement 490
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
De voor de handhaving van de 
voorziening noodzakelijke 
productiefaciliteiten (energiecentrales, 
raffinaderijen, gashouders, enz.) moeten 
zoveel mogelijk ongehinderd kunnen 
functioneren, wil de aardgas-, stroom- en 
warmtevoorziening verzekerd blijven. 
Overschrijding van de voorgeschreven 
grenswaarden is in nader te bepalen mate 
toegestaan. Wijziging van de 
waterkwaliteitsvoorschriften is in nader te 
bepalen mate toegestaan. Daarbij dienen 
gevaarlijke belastingen voor het milieu te 
worden vermeden.

Or. de

Motivering

De (grotere) inzet van conventionele thermische energiecentrales, waterkrachtcentrales en 
andere relevante faciliteiten in geval van een crisis mag niet door andere wettelijke 
voorschriften beperkt worden.

Amendement 491
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Monitoring Monitoring door de Commissie

De Commissie houdt permanent toezicht 
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op de maatregelen voor de 
gasvoorzieningszekerheid, met inbegrip 
van gasleveringscontracten tussen 
lidstaten en derde landen, om ervoor te 
zorgen dat deze voldoen aan de regels 
inzake de interne markt, 
voorzieningszekerheid en mededinging. 
Zij brengt van dit toezicht verslag uit.

Tegen […] stelt de Commissie, na 
evaluatie van de ter kennis gebracht 
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op communautair 
niveau te verbeteren, en brengt zij bij het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. Dit verslag omvat, waar 
nodig, aanbevelingen voor de verbetering 
van deze verordening.

Tegen […] stelt de Commissie, na 
evaluatie van de ter kennis gebracht 
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op EU-niveau te 
verbeteren, en brengt zij bij het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Dit verslag omvat, waar nodig, 
aanbevelingen voor de verbetering van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen […] stelt de Commissie, na 
evaluatie van de ter kennis gebracht 
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op communautair 
niveau te verbeteren, en brengt zij bij het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. Dit verslag omvat, waar 
nodig, aanbevelingen voor de verbetering 
van deze verordening.

Tegen […] stelt de Commissie, na 
evaluatie van de ter kennis gebracht 
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op EU-niveau te 
verbeteren, en brengt zij bij het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Dit verslag omvat, waar nodig, 
aanbevelingen voor de verbetering van 
deze verordening. De Commissie kan op 
basis van de risico- en 
effectbeoordelingen de daaruit 
voortvloeiende plannen van de lidstaten 
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een werkprogramma opstellen om na te 
gaan of bindende gemeenschappelijke 
normen voor de voorzieningszekerheid 
nodig en haalbaar zijn.

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde benadering kan uiteindelijk het pad worden geëffend voor een meer 
prescriptieve benadering op basis van gemeenschappelijke Europese normen voor de 
voorzieningszekerheid, mits ze gebaseerd zijn op een gedegen effectbeoordeling. Tevens 
zullen dan adequate, technisch en economische haalbare maatregelen worden genomen en zal 
de nodige speelruimte blijven bestaan om met specifieke nationale en/of regionale situaties 
rekening te houden.

Amendement 493
Datum indiening

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen […] stelt de Commissie, na 
evaluatie van de ter kennis gebracht 
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op communautair 
niveau te verbeteren, en brengt zij bij het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. Dit verslag omvat, waar 
nodig, aanbevelingen voor de verbetering 
van deze verordening.

Tegen […] stelt de Commissie, na 
evaluatie van de ter kennis gebracht 
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op EU-niveau te 
verbeteren, en brengt zij bij het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Om lidstaten die een ontoereikende 
infrastructuur hebben in staat te stellen 
de N-1-norm te bereiken, houdt de 
Commissie de geboekte vooruitgang op 
het vlak van de marktinterconnectiviteit in 
het oog en doet zij, na raadpleging van de 
Groep coördinatie gas, voorstellen voor 
mogelijke instrumenten voor 
marktstimulering. Dit verslag omvat, waar 
nodig, aanbevelingen voor de verbetering 
van deze verordening.

Or. en
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Amendement 494
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

BIJLAGE I: BEREKING VAN DE N-1-INDICATOR

1. Berekening van de N-1-indicator

De N-1-indicator geeft de capaciteit van de gasinfrastructuur weer om bij maximale vraag 
gas te leveren in een berekend gebied in het geval van het uitvallen van de grootste 
infrastructuur.

Met "berekend gebied" wordt het geografisch gebied bedoeld waarvoor de toepassing van 
de N-1-indicator berekend is.

De technische capaciteit1 van de hele resterende beschikbare gasvoorzieningsinfrastructuur in 
het geval van het uitvallen van de grootste infrastructuur moet minimaal gelijk zijn aan de 
totale vraag naar gas in het berekende gebied gedurende een periode van zestig dagen met 
uitzonderlijk hoge gasvraag, gedurende de koudste periode die statistisch slechts eenmaal om
de twintig jaar voorkomt.

De N-1-indicator, berekend zoals hieronder aangeven, moet ten minste gelijk zijn aan 100%.

                  .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                      .Dmax

Definities vereist voor de berekening van de N-1-indicator:

Definities met betrekking tot de aanbodzijde

IPm – Maximale technische capaciteit van de invoerpijpleidingen (in miljoen m³ per dag), 
betekent de som van de maximale technische capaciteit van de gaspijpleidingen die gas 
leveren aan het berekende gebied.

Pm – Maximale productiecapaciteit (in miljoen m³ per dag), betekent de som van de 
maximaal mogelijke productiehoeveelheden in het berekende gebied van alle 

                                               
1 Overeenkomstig artikel 2, onder 18), van ontwerpverordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 houdt "technische capaciteit" de maximale vaste capaciteit in die de 
transmissiesysteembeheerder aan de netgebruikers kan aanbieden, rekening houdend met de systeemintegriteit 
en de operationele eisen van het transmissienet.
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gasproductiefaciliteiten, rekening houdend met kritische elementen zoals secundaire 
winning;

Sm – Leverbaarheid bij crisis (in miljoen m³ per dag), betekent de maximale snelheid van 
onttrekking van aardgas uit alle opslagfaciliteiten in het berekende gebied die gedurende 
elk van de zestig dagen van de verstoringsperiode kan worden gehandhaafd. Deze snelheid 
kan worden vastgesteld door een combinatie van de onttrekkingssnelheden van de 
verscheidene gedurende deze zestigdagenperiode gebruikte types opslagfaciliteiten in het 
berekende gebied.

LNGm – Maximale capaciteit van de LNG-faciliteiten (in miljoen m³ per dag), betekent de 
som van de maximaal mogelijke capaciteit van alle LNG-terminals voor de liquefactie van 
aardgas of de invoer, het ontladen, bijbehorende diensten, tijdelijke opslag en 
hervergassing van LNG, rekening houdend met kritische elementen zoals maximale 
beschikbaarheid van scheeps- en opslagcapaciteit en technische toeleveringscapaciteit aan 
het systeem ("send-out"), met levering van gas aan het berekende gebied gedurende een 
periode van zestig dagen.

Im – Capaciteit van de grootste gasinfrastructuur (in miljoen m³ per dag), die het grootste 
aandeel heeft in de levering van gas aan het berekende gebied.

Wanneer het berekende gebied over een transmissiecapaciteit beschikt van meer dan één 
pijpleiding of entrypunt en dit niet de grootste infrastructuur is (Ipm ≠ Im), moet in de 
teller ook de resterende transmissiecapaciteit van het berekende gebied worden 
afgetrokken.

Tout – Transmissie-uitstroomcapaciteit (Transmission outflow capacity - in miljoen m³ per 
dag), betekent de som van de resterende technische capaciteit voor de transmissie van gas 
via het berekende gebied in het geval van het uitvallen van de grootste infrastructuur.

Berekening van de vraag

Dmax – betekent een capaciteit om te voldoen aan de dagelijks gasvraag van het berekende 
gebied die in verband staat met de koudste dag met uitzonderlijk hoge gasvraag die 
statistisch slechts eenmaal om de twintig jaar voorkomt.

Amendement

BIJLAGE I: BEREKENING VAN DE N-1-FORMULE

1. Definitie van de N-1-formule

De N-1-formule geeft de technische capaciteit van de gasinfrastructuur weer om in de totale 
vraag aan gas te voorzien in een berekend gebied in het geval van het uitvallen van de 
grootste afzonderlijke infrastructuur gedurende een dag met uitzonderlijk hoge gasvraag die 
statistisch slechts eenmaal in de twintig jaar voorkomt.

"Gasinfrastructuur" omvat het aardgastransmissienet en de met het berekende gebied 
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verbonden productie-, LNG- en opslagfaciliteiten.

De technische capaciteit van de hele resterende beschikbare gasvoorzieningsinfrastructuur in 
het geval van het uitvallen van de grootste afzonderlijke gasinfrastructuur moet minimaal 
gelijk zijn aan de som van de totale dagelijkse vraag naar gas in het berekende gebied 
gedurende een dag met uitzonderlijk hoge gasvraag die statistisch slechts eenmaal in de 
twintig jaar voorkomt. 

De uitkomst van de N-1-formule, berekend zoals hieronder aangeven, moet ten minste gelijk
zijn aan 100%.

2. Berekeningsmethode voor de N-1-formule

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definities van de parameters van de N-1-formule: 

Met "berekend gebied" wordt het geografisch gebied bedoeld waarvoor de N-1-formule 
berekend wordt. Het berekend gebied kan betrekking hebben op een land of regio. 

Definities met betrekking tot de vraagzijde

Dmax – gasvraag (in miljoen m3 per dag) in het berekend gebied gedurende een dag met 
uitzonderlijk hoge gasvraag die statistisch slechts eenmaal in de twintig jaar voorkomt 

Definities met betrekking tot de aanbodzijde

EPm – technische capaciteit van entrypunten (in miljoen m3 per dag): de som van de 
technische capaciteit, met inbegrip van omkeerbare capaciteit, van alle entrypunten die gas 
aan het berekend gebied kunnen leveren 

Pm – maximaal productievermogen (in miljoen m³ per dag): de som van de maximaal 
mogelijke dagelijkse productiehoeveelheid van alle gasproductiefaciliteiten naar de 
entrypunten in het berekend gebied

Sm – leverbaarheid bij crisis (in miljoen m³ per dag): de som van de maximale dagelijkse 
capaciteit van onttrekking van aardgas uit alle opslagfaciliteiten in het berekend gebied, 
rekening houdend met hun fysische eigenschappen

LNGm – maximale capaciteit van de LNG-faciliteiten (in miljoen m³ per dag): de som van 
de maximaal mogelijke dagelijkse technische toeleveringscapaciteiten ("send out 
capacity") van alle LNG-terminals in het berekend gebied, rekening houdend met kritische 
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elementen als het ontladen, bijbehorende diensten, tijdelijke opslag en hervergassing van 
LNG alsook de technische toeleveringscapaciteit aan het systeem

Im – capaciteit van de grootste gasinfrastructuur (in miljoen m³ per dag) met de grootste 
afzonderlijke capaciteit voor levering aan het berekend gebied

Or. en

Amendement 495
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst -1 " Infrastructuurzijde " (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Infrastructuurzijde
• Toename van transmissie en 
bidirectionele gasstromen
• LNG-faciliteit (toename van opslag- en 
hervergassingscapaciteit)
• UGS (commercieel en strategisch)

Or. en

Motivering

De ontwerpverordening richt zich langs twee wegen op de voorzieningszekerheid: 
infrastructuurnorm (N-1) en voorzieningsnorm. De voorzieningszekerheid kan goed worden 
aangepakt met maatregelen op het gebied van de infrastructuur, aanbod en vraag.

Amendement 496
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst 1 "Aanbodzijde" – stip 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Capaciteit van de LNG-terminals en 
maximale send-out-capaciteit

Schrappen

Or. en
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Motivering

De ontwerpverordening richt zich langs twee wegen op de voorzieningszekerheid: 
infrastructuurnorm (N-1) en voorzieningsnorm. De voorzieningszekerheid kan goed worden 
aangepakt met maatregelen op het gebied van de infrastructuur, aanbod en vraag.

Amendement 497
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst 1 "Aanbodzijde" – stip 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Bidirectionele gasstromen Schrappen

Or. en

Motivering

De ontwerpverordening richt zich langs twee wegen op de voorzieningszekerheid: 
infrastructuurnorm (N-1) en voorzieningsnorm. De voorzieningszekerheid kan goed worden 
aangepakt met maatregelen op het gebied van de infrastructuur, aanbod en vraag.

Amendement 498
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst 1 "Aanbodzijde" – stip 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Investeringen in infrastructuur Schrappen

Or. en

Motivering

De ontwerpverordening richt zich langs twee wegen op de voorzieningszekerheid: 
infrastructuurnorm (N-1) en voorzieningsnorm. De voorzieningszekerheid kan goed worden 
aangepakt met maatregelen op het gebied van de infrastructuur, aanbod en vraag.
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Amendement 499
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst 2 "Vraagzijde" – stip 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Mogelijkheid tot brandstofswitching –
alternatieve back-up-brandstoffen in 
industriële bedrijven en 
elektriciteitscentrales

• Mogelijkheid tot brandstofswitching –
alternatieve back-up-brandstoffen in 
industriële bedrijven en 
elektriciteitscentrales, zonder iets af te 
doen aan de bestaande EU-voorschriften 
inzake uitstoot van broeikasgassen

Or. en

Amendement 500
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lijst 1 "Aanbodzijde" – stip 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Gedwongen brandstofswitching • Gedwongen brandstofswitching, zonder 
iets af te doen aan de bestaande EU-
voorschriften inzake uitstoot van 
broeikasgassen

Or. en


