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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van 
Richtlijn 2004/67/EG
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0363),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0097/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie,

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0112/2010),

1. keurt onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het gasverbruik in Europa is de 
afgelopen tien jaar snel toegenomen. 
Aangezien de interne productie afneemt, is 
de gasinvoer nog sneller gestegen en is de 
afhankelijkheid van invoer dus groter 
geworden, wat het aspect van de 
voorzieningszekerheid steeds belangrijker 
heeft gemaakt.

(2) Het gasverbruik in Europa is de 
afgelopen tien jaar snel toegenomen. 
Aangezien de interne productie afneemt, is 
de gasinvoer nog sneller gestegen en is de 
afhankelijkheid van invoer dus groter 
geworden, wat het aspect van de 
voorzieningszekerheid steeds belangrijker 
heeft gemaakt. Sommige lidstaten blijken 
zich wegens de dominerende positie van 
aardgas in hun energiemix op een 
“energie-eiland” te bevinden wegens een 
hoge mate van afhankelijkheid van uit 
derde landen geïmporteerd gas en het 
ontbreken van 
infrastructuurverbindingen met de rest 
van de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In het kader van de huidige op 
Gemeenschapsniveau vastgestelde 
bepalingen op het gebied van de 
gasvoorzieningszekerheid beschikken de 
lidstaten echter nog steeds over een grote 
bewegingsmarge bij hun keuze van 
maatregelen. Wanneer de continuïteit van 
de voorziening van een bepaalde lidstaat 
bedreigd wordt, ontstaat het risico dat 
unilateraal door een dergelijke lidstaat 
getroffen maatregelen de goede 
functionering van de interne gasmarkt in 
het gedrang brengen. De recente ervaring 
heeft aangetoond dat dit risico reëel is. Om 
een goede functionering van de interne 
gasmarkt mogelijk te maken, ook in het 
geval de gasvoorziening tekortschiet, is het 
daarom noodzakelijk een meer 
gecoördineerd antwoord op crisissen bij de 

(4) In het kader van de huidige op 
Unieniveau vastgestelde bepalingen op het 
gebied van de gasvoorzieningszekerheid 
beschikken de lidstaten echter nog steeds 
over een grote bewegingsmarge bij hun 
keuze van maatregelen. Wanneer de 
continuïteit van de voorziening van een 
bepaalde lidstaat bedreigd wordt, ontstaat 
het risico dat unilateraal door een 
dergelijke lidstaat getroffen maatregelen de 
goede functionering van de interne 
gasmarkt en de voorzieningszekerheid van 
beschermde klanten, met inbegrip van 
kwetsbare klanten, in het gedrang brengen. 
De recente ervaring heeft aangetoond dat 
dit risico reëel is. Om een goede 
functionering van de interne gasmarkt 
mogelijk te maken, ook in het geval de
gasvoorziening tekortschiet, is het daarom 
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voorziening te garanderen, zowel wat 
preventieve actie als reactiemaatregelen op 
concrete verstoringen van de voorziening 
betreft.

noodzakelijk een solidair en 
gecoördineerd antwoord op crisissen bij de 
voorziening te garanderen, zowel wat 
preventieve actie als reactiemaatregelen op 
concrete verstoringen van de voorziening 
betreft.

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid, 
is het voor de voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening van 
essentieel belang dat er rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De diversificatie van de gasroutes en -
bronnen voor de Unie is van cruciaal 
belang voor de verbetering van de 
continuïteit van de energievoorziening van 
de Unie als geheel en van de afzonderlijke 
lidstaten. Die voorzieningszekerheid hangt 
in de toekomst af van de ontwikkeling van 
de brandstofmix, de ontwikkeling van de 
productie in de Unie en in derde landen 
waaruit de Unie gas betrekt, de 
investeringen in opslagcapaciteit en de 
diversificatie van routes en 
voorzieningsbronnen binnen en buiten de 
Unie, inclusief de bouw van faciliteiten 
voor vloeibaar aardgas (LNG). Daarom is 
het noodzakelijk dat er maatregelen 
worden ingevoerd om de beoogde 
diversificatie op lange termijn te 
bevorderen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om de gevolgen van mogelijke 
crises als gevolg van de onderbreking van 
de gasvoorziening te verminderen, moeten 
de lidstaten een gemeenschappelijke 
strategie uitstippelen om te zorgen voor de 
diversificatie van de energiebronnen, de 
aanvoerroutes en de 
voorzieningsbronnen. Verder moet de 
Commissie met de bevoegde autoriteiten 
van de Unie en die op nationaal niveau 
alle maatregelen nemen die nodig zijn ter 
voltooiing van de bestaande, door de Unie 
goedgekeurde projecten voor  de 
diversificatie van de gasaanvoeroutes en 
voorzieningsbronnen die een aanzienlijke 
bijdrage aan de continuïteit van de 
voorziening leveren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een ernstige verstoring van de 
gasvoorziening van de Gemeenschap kan 
een effect hebben op alle lidstaten en 
partijen bij het Verdrag tot oprichting van 
de Energiegemeenschap en kan resulteren 
in grote schade voor het geheel van de 
economie van de Gemeenschap. Een 
verstoring van de gasvoorziening kan ook 
ernstige sociale effecten hebben, met name 
voor kwetsbare gebruikersgroepen.

(6) Een ernstige verstoring van de 
gasvoorziening van de Unie kan gevolgen 
hebben voor de strategische belangen van 
de EU en kan invloed hebben op alle 
lidstaten en partijen bij het Verdrag tot 
oprichting van de Energiegemeenschap, 
kan resulteren in grote schade voor het 
geheel van de economie van de Unie en 
kan indirect van invloed zijn op 
afhankelijke sectoren. Een verstoring van 
de gasvoorziening kan ook ernstige sociale 
effecten hebben, met name voor kwetsbare 
gebruikersgroepen.

Amendement 6
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor de duurzaamheid van de 
gasmarkt van de Unie is het van essentieel 
belang dat maatregelen tot veiligstelling 
van de aardgasvoorziening de 
mededinging en de goede functionering 
van de interne markt niet op onnodige 
wijze verstoren.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de 
Gemeenschap essentieel. 
Gemeenschappelijke minimumcriteria met 
het oog op de continuïteit van de 

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

het oog op de continuïteit van de 
gasvoorziening moeten een gelijk 
speelveld voor die continuïteit waarborgen, 
rekening houdende met nationale of 
regionale specificieke omstandigheden, en 
moeten een krachtige aansporing leveren 
om de vereiste infrastructuur aan te leggen 
en de voorbereiding op crisissituaties te 
verbeteren. Maatregelen aan de vraagzijde, 
zoals brandstofswitching, kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het veiligstellen 
van de energievoorziening wanneer zij 
voldoende snel kunnen worden toegepast 
en in het geval van een verstoring van de 
voorziening de vraag afdoende kunnen 
drukken. Er zij echter op gewezen dat 
overschakeling op fossiele brandstoffen 
zou leiden tot hogere broeikasgasemissies.
Aansturen op doelmatig energiegebruik 
als maatregel aan de vraagzijde moet 
krachtiger worden gestimuleerd. Er moet 
de nodige aandacht worden besteed aan 
het milieueffect van de aan de vraag- en 
aanbodzijde voorgestelde maatregelen en 
de voorkeur dient uit te gaan naar 
maatregelen met het geringste 
milieueffect. Bij alle 
infrastructuurinvesteringen moeten het 
milieubelang en de desbetreffende EU-
regelgeving met gepaste zorgvuldigheid in 
acht worden genomen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Investeringen in nieuwe 
gasinfrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd. Daardoor moet de 
voorzieningszekerheid worden verbeterd 
en moet worden gewaarborgd dat de 
interne gasmarkt naar behoren kan 
functioneren. Wanneer een investering in 
infrastructuur een grensoverschrijdend 
karakter heeft, moeten het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (Agency for the 

(10) Investeringen in nieuwe 
gasinfrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd en mogen pas worden verricht 
nadat er een adequate 
milieueffectbeoordeling is opgemaakt. 
Dergelijke nieuwe 
infrastructuurvoorzieningen moeten erop 
gericht zijn de voorzieningszekerheid te 
verbeteren en te waarborgen dat de interne 
gasmarkt naar behoren kan functioneren. 
De investeringen dienen in beginsel door 
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Cooperation of Energy Regulators -
"ACER"), opgericht krachtens 
Verordening (EG) nr. .../… van het 
Europees Parlement en de Raad, en het 
Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders (European 
Network of Transmissiesysteembeheerders 
for Gas - "ENTSO-G") nauw bij de zaak 
worden betrokken opdat beter met de 
grensoverschrijdende effecten rekening 
wordt gehouden.

de ondernemingen te worden gedaan en te 
stoelen op economische prikkels. De 
integratie van uit hernieuwbare 
energiebronnen gewonnen gas in de 
gasnetwerkinfrastructuur moet worden 
vergemakkelijkt. Wanneer een investering 
in infrastructuur een grensoverschrijdend 
karakter heeft, moeten het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators -
"ACER"), opgericht krachtens Verordening 
(EG) nr. 713/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad1, en het Europees 
netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders (European 
Network of Transmissiesysteembeheerders 
for Gas - "ENTSO-G") nauw bij de zaak 
worden betrokken opdat beter met de 
grensoverschrijdende effecten rekening 
wordt gehouden.
_______________
1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Er moet voorrang worden 
gegeven aan de bouw van de nieuwe 
grensoverschrijdende 
infrastructuurvoorzieningen die nodig 
zijn ter verwezenlijking van de voor 2010 
beoogde interconnectiecapaciteits-
doelstelling van minimaal 10% voor gas 
en elektriciteit, waarop ook in de 
conclusies van het voorzitterschap van 
maart 2007 is aangedrongen.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) Met betrekking tot de 
koppeling tussen onderling verbonden 
systemen moeten er vooraf 
uitbalancerings- en leveringsafspraken 
worden gemaakt, zodat optimaal gebruik 
van de beschikbare interconnecties in 
noodsituaties is gewaarborgd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er zijn verschillende bronnen van 
communautaire financiering beschikbaar 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 
financiering van de vereiste investeringen 
in binnenlandse productie en
infrastructuur, met name leningen en 
garanties van de Europese 
Investeringsbank of financiering uit de 
middelen van de regionale, structuur- en 
cohesiefondsen. Om de 

(11) Er zijn verschillende bronnen van  
financiering door de Unie beschikbaar om 
de lidstaten te ondersteunen bij de 
financiering van de vereiste investeringen 
in productie, infrastructuur, en 
maatregelen voor energie-efficiëntie op 
regionaal en lokaal niveau, met name 
leningen en garanties van de Europese 
Investeringsbank of financiering uit de 
middelen van de regionale, structuur- en 
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energievoorzieningszekerheid te 
versterken, kunnen de Europese 
Investeringsbank, alsook externe 
instrumenten van de Gemeenschap zoals 
ENPI, IPA en DCI, tevens acties in derde 
landen financieren.

cohesiefondsen.

Motivering

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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening moet het voor 
aardgasondernemingen en -gebruikers 
mogelijk maken om in het geval van 
verstoringen zolang mogelijk op 
marktmechanismen voort te bouwen. Er 
moet ook worden voorzien in 
mechanismen ter reactie op noodsituaties, 
die moeten worden gebruikt wanneer de 
markten niet langer in staat zijn adequaat 
op een onderbreking van de voorziening te 
reageren. Zelfs in noodsituaties moet, om 
de effecten van een verstoring van de 
voorziening te matigen, voorrang worden 
gegeven aan marktgeoriënteerde 
instrumenten. 

(12) Deze verordening moet het voor 
aardgasondernemingen en -gebruikers 
mogelijk maken om in het geval van 
verstoringen zolang mogelijk op 
marktmechanismen voort te bouwen. Er 
moet ook worden voorzien in 
mechanismen ter reactie op noodsituaties, 
die moeten worden gebruikt wanneer de 
markten zelf niet langer in staat zijn 
adequaat op een onderbreking van de 
voorziening te reageren. Zelfs in 
noodsituaties moet, om de effecten van een 
verstoring van de voorziening te matigen, 
voorrang worden gegeven aan 
marktgeoriënteerde instrumenten.

Motivering

In de eerste twee fasen van een crisis wordt de markt volledig in staat geacht het probleem de 
baas te kunnen worden, maar bij een echte crisis/noodsituatie, wanneer de marktmechanismen 
alleen ontoereikend zijn de crisis meester te worden, moeten de lidstaten worden ingeschakeld.  
Marktgebaseerde mechanismen en niet-marktgebaseerde mechanismen kunnen in de noodfase 
naast elkaar functioneren.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Investeringen van de EU in 
infrastructuur en hernieuwbare productie 
moeten worden ondersteund door 
maatregelen van de zijde van de lidstaten 
en de Commissie om binnen de naburige 
landen van de Unie en in samenwerking 
met derde landen de verspreiding van de 
beginselen en normen van de interne 
markt, zoals omschreven in het Verdrag 
inzake het Energiehandvest, te 
bevorderen. De Commissie dient te 
overwegen het Energieverdrag tussen de 
Unie en Zuidoost-Europa, waar dit zin 
heeft, uit te breiden tot andere derde 
landen en nieuwe regionale 
energiemarkten te creëren naar het 
voorbeeld van de Zuidoost-Europese 
Energiegemeenschap, zoals een 
Euromediterrane energiegemeenschap, 
ten einde de voorzieningszekerheid te 
waarborgen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Na de vaststelling van het derde 
pakket betreffende de interne markt voor 
energie zullen nieuwe bepalingen gelden 
voor de gassector, waarbij de lidstaten, 
regelgevende autoriteiten, 
transmissiesysteembeheerders en ACER 
een duidelijke rol en duidelijke 
verantwoordelijkheden krijgen, en 
waardoor tegelijk de transparantie van de 
markt wordt verbeterd, met het oog op een 
goede functionering van die markt en een 
verbetering van de voorzieningszekerheid.

(13) Na de vaststelling van het derde 
pakket betreffende de interne markt voor 
energie zullen nieuwe bepalingen gelden 
voor de gassector, waarbij de lidstaten, 
regelgevende autoriteiten, 
transmissiesysteembeheerders en ACER 
een duidelijke rol en duidelijke 
verantwoordelijkheden krijgen, en 
waardoor tegelijk de transparantie van de 
markt wordt verbeterd, met het oog op een 
goede functionering van die markt, een 
verbetering van de voorzieningszekerheid 
en de bescherming van klanten.
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Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid, 
is het, ter voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening, van 
essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Gemeenschap en alle 
lidstaten het hoogst mogelijke niveau van 
voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat 
die markt ten volle zijn rol kan spelen in 
het geval van een verstoring van de 
voorziening die haar weerslag doet 
gevoelen op een deel van de Gemeenschap, 
wat ook de oorzaak is van die verstoring. 
Te dien einde is een alomvattende en 
effectieve gemeenschappelijke aanpak op 
het gebied van de voorzieningszekerheid 
vereist, voornamelijk via een transparant 
en niet-discriminerend beleid dat 
verenigbaar is met de eisen van de markt 
en dat marktdistorsies en ondermijning van 
de marktreactie op een verstoring van de 
voorziening voorkomt. 

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Unie en alle lidstaten het 
hoogst mogelijke niveau van 
voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat 
die markt ten volle zijn rol kan spelen in 
het geval van een verstoring van de 
voorziening die haar weerslag doet 
gevoelen op een deel van de Unie, wat ook 
de oorzaak is van die verstoring. Te dien 
einde is een alomvattende en effectieve 
gemeenschappelijke aanpak op het gebied 
van de voorzieningszekerheid vereist, 
voornamelijk via een transparant, solidair 
en niet-discriminerend beleid dat 
verenigbaar is met de werking van de 
interne markt en dat marktdistorsies en 
ondermijning van de marktreactie op een 
verstoring van de voorziening voorkomt.

Motivering

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De rol en de verantwoordelijkheden 
moeten zo worden vastgesteld dat een 
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aardgasondernemingen en bevoegde 
instanties is derhalve cruciaal om een 
goede functionering van de interne markt 
te waarborgen, met name bij verstoringen 
van de voorziening en in crisissituaties.

benadering op drie niveau’s wordt 
gewaarborgd, waarbij allereerst de 
betrokken ondernemingen en het 
bedrijfsleven worden betrokken, 
vervolgens de lidstaten op nationaal dan 
wel regionaal niveau, en dan de Unie. Bij 
een onderbreking van de aanvoer moeten 
de marktdeelnemers voldoende 
gelegenheid krijgen met marktgebaseerde 
maatregelen op de situatie te reageren, 
zoals die welke in Bijlage II zijn 
opgesomd. Als de reacties van de 
marktdeelnemers niet adequaat zijn, 
moeten de lidstaten en hun bevoegde 
instanties maatregelen zoals bedoeld in 
Bijlage III nemen om de gevolgen van de 
onderbreking van de aanvoer op te heffen 
of op te vangen. Alleen als deze 
maatregelen onvoldoende zijn, moeten 
maatregelen op regionaal niveau of op het 
niveau van de Unie worden genomen om 
de gevolgen van de onderbreking van de 
aanvoer op te heffen of op te vangen.  
Aan regionale oplossingen moet zo veel 
mogelijk de voorkeur boven actie van de 
Unie worden gegeven.

Motivering

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moeten afdoende geharmoniseerde 
normen voor de voorzieningszekerheid 
worden vastgesteld, die minimaal volstaan 
om een antwoord te bieden op een situatie 
als die van januari 2009, die rekening 
houden met de verschillen tussen de 
lidstaten en die geen onredelijke en 
onevenredige belasting inhouden voor de 
aardgasondernemingen, inclusief nieuwe 
marktdeelnemers en kleine 
ondernemingen.

(16) Er moeten afdoende geharmoniseerde 
normen voor de voorzieningszekerheid 
worden vastgesteld, die minimaal volstaan 
om een antwoord te bieden op een situatie 
als die van januari 2009, die rekening 
houden met de verschillen tussen de 
lidstaten, rekening houdend met 
openbaredienstverplichtingen en 
maatregelen ter bescherming van de 
afnemer die worden vermeld in Richtlijn 
2009/73/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas 1, en die geen 
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onredelijke en onevenredige belasting 
inhouden voor de aardgasondernemingen, 
inclusief nieuwe marktdeelnemers en 
kleine ondernemingen, noch voor de 
eindgebruikers.
_____
1 PB L 211, 14.8.2009, blz. 94.

Motivering

Grote eindgebruikers kunnen substantieel bijdragen aan het oplossen van noodsituaties, 
bijvoorbeeld door gebruikmaking van hun brandstofswitchingcapaciteiten. Van dit 
bijdragepotentieel mag echter niet overdadig gebruik worden gemaakt.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is essentieel voor een goede 
werking van de markt dat 
aardgasondernemingen tijdig de nodige 
investeringen doen voor de inheemse 
productie en infrastructuur, zoals 
interconnecties, apparatuur die 
bidirectionele gasstromen in pijpleidingen 
mogelijk maakt, opslagfaciliteiten en LNG-
hervergassingsinstallaties, en dat zij daarbij 
rekening houden met eventuele 
verstoringen van de voorziening zoals die 
van januari 2009.

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

Amendement 21
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het is belangrijk dat de 
gasvoorziening in stand wordt gehouden, 
met name voor huishoudelijke gebruikers 
en andere beschermde klanten, zoals 
scholen en ziekenhuizen, wanneer de 
markt niet langer voor die voorziening kan 
zorgen. Het is essentieel dat de in 
crisissituaties te nemen maatregelen reeds 
vóór dergelijke crises worden omschreven.

(18) Het is belangrijk dat de 
gasvoorziening in stand wordt gehouden, 
met name voor huishoudelijke gebruikers 
en een beperkt aantal extra klanten, met 
name klanten die belangrijke, door de 
betrokken lidstaten nader te omschrijven 
openbare diensten verzorgen, wanneer de 
markt niet langer voor die voorziening kan 
zorgen. Het is essentieel dat de in 
crisissituaties te nemen maatregelen reeds 
vóór dergelijke crises worden omschreven.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het aspect voorzieningszekerheid bij 
de langetermijnplanning van investeringen 
in afdoende grensoverschrijdende 
capaciteit en andere infrastructuur, 
waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de 
voorzieningszekerheid te garanderen en 
een antwoord te bieden op een redelijke 
vraag, is aangepakt in Richtlijn .../…/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
[betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas en 
houdende intrekking van 
Richtlijn 2003/55/EG]. Om aan de normen 
inzake voorzieningszekerheid te kunnen 
voldoen, is wellicht een overgangsperiode 
vereist waarin de nodige investeringen 
kunnen gebeuren. Het tienjaren-
netwerkontwikkelingsplan dat is opgesteld 
door het ENTSO-G en waarop wordt 
toegezien door het ACER, is een 
fundamenteel instrument om de op 
communautair niveau vereiste 
investeringen te identificeren. 

(20) Het aspect voorzieningszekerheid bij 
de langetermijnplanning van investeringen 
in afdoende grensoverschrijdende 
capaciteit en andere infrastructuur, 
waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de 
voorzieningszekerheid te garanderen en 
een antwoord te bieden op een redelijke 
vraag, wordt behandeld in 
Richtlijn 2009/73/EG. Om aan de normen 
inzake voorzieningszekerheid te kunnen 
voldoen, is wellicht een overgangsperiode 
vereist waarin de nodige investeringen 
kunnen gebeuren. Het tienjaren-
netwerkontwikkelingsplan dat is opgesteld 
door het ENTSO-G en waarop wordt 
toegezien door het ACER, is een 
fundamenteel instrument om de 
investeringen te identificeren die op 
Unieniveau zijn vereist voor de vervulling 
van de in deze verordening gedefinieerde 
infrastructuurbehoeften en om op 
Unieniveau een risicobeoordeling te 
kunnen opmaken.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke
solidariteitsmechanismen uitwerken, 
inclusief maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten solidariteitsmechanismen 
uitwerken. Ondernemingen in de 
aardgassector moeten maatregelen 
bedenken zoals commerciële 
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de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten. 
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

overeenkomsten, die aanzwengeling van de 
gasinvoer of snellere vrijgave van aardgas 
uit opslagfaciliteiten kunnen omvatten. 
Het is belangrijk dat de ondernemingen in 
de aardgassector worden aangemoedigd 
om tevoren onderlinge regelingen te 
treffen. Ondernemingen in de 
aardgassector moeten altijd op redelijke 
en billijke wijze worden gecompenseerd 
voor de maatregelen die van hen worden 
verlangd als voorbereiding op een 
noodsituatie. Solidariteitsmechanismen 
kunnen met name geschikt zijn tussen 
lidstaten waarvoor de Commissie 
aanbeveelt gezamenlijke preventieve 
actieplannen of noodplannen op regionaal 
niveau uit te werken.

Motivering

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

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De Commissie en de lidstaten 
versterken in het kader van deze 
verordening  hun monitoring betreffende 
de veiligstelling van de 
aardgasvoorziening uit derde landen. De 
Commissie coördineert de systemen voor 
geschillenbeslechting met derde landen en 
intensiveert de energiedialoog, onder 
meer in de context van het Verdrag 
betreffende het energiehandvest en het 
Verdrag betreffende de 
energiegemeenschap.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De EU- instellingen moeten met 
name prioriteit verlenen aan het project 
voor de Nabucco-gaspijpleiding.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke, aan een gasdistributienet 
aangesloten afnemers;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gasvoorzieningszekerheid is een taak 
van de aardgasondernemingen, de 
bevoegde instanties van de lidstaten, de 

1. De gasvoorzieningszekerheid en de 
goede werking van de interne markt is een 
gezamenlijke taak van de 
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industriële afnemers van gas en de 
Commissie, elk binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen. 

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

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Elke lidstaat wijst op doorzichtige wijze 
een bevoegde instantie aan die 
verantwoordelijk is voor de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen voor 
het veiligstellen van de gasvoorziening 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening. Deze maatregelen zijn onder 
meer de tweejaarlijkse risico-evaluatie, 
waaronder de evaluatie van geopolitieke 
risico’s, de instelling van preventieve 
actieplannen, de instelling van een 
noodplan en de permanente monitoring van 
de gasvoorzieningszekerheid op nationaal 
niveau. Wanneer de regelgevende 
autoriteit niet de bevoegde instantie is, 
wordt de regelgevende autoriteit formeel 
bij de ontwikkeling en uitvoering van van 
die maatregelen betrokken. De bevoegde 
instanties werken met elkaar samen om 
verstoringen van de voorziening te 
voorkomen en de schade bij eventuele 
verstoringen te beperken. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De maatregelen om de 
gasvoorzieningszekerheid te waarborgen 
zijn duidelijk omschreven, transparant, 
evenredig, niet-discriminerend en 
verifieerbaar en verstoren niet op onnodige 

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

wijze de mededinging en de goede 
functionering van de interne markt. De 
Commissie zorgt er samen met de 
bevoegde instantie voor dat er geen 
clausules die als bestemmingsclausule 
bedoeld zijn, voorkomen in 
aardgascontracten die zijn afgesloten 
tussen lidstaten of hun 
aardgasondernemingen en derde landen. 
Dit laat de bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten onverlet.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen om de voorzieningszekerheid 

op lange termijn veilig te stellen
1. Uiterlijk …* dient de Commissie, als 
onderdeel van de ontwikkeling van een 
strategie voor de langetermijnvoorziening, 
een verslag in over instrumenten en 
maatregelen voor de diversificatie van de 
gasvoorzieningsbronnen van de Unie en 
van de gasaanvoerroutes naar de Unie. 
Dit verslag dient voorstellen aan de 
verschillende lidstaten te omvatten inzake 
activiteiten en maatregelen om de 
gasvoorzieningszekerheid te verbeteren. 
Met name dient het een beoordeling van 
de rol van LNG-installaties te bevatten en 
een overzicht van de opslagcapaciteiten 
voor gas in de lidstaten moet eraan 
worden toegevoegd.
Bovendien geeft het verslag een 
beoordeling van de bestaande regionale 
samenwerking (zoals vastgesteld in de 
artikelen 4, lid 3, en 4, lid 4, en in Bijlage 
III bis) en geeft het aanbevelingen voor 
verbetering van de gezamenlijke 
actieplannen voor preventie en 
noodgevallen. De regionale 
samenwerking met het oog op de 
uitvoering van deze verordening zoals 
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bedoeld in de artikelen 4, lid 3, en 4, lid 4, 
wordt geleid door de bevoegde instanties 
van de lidstaten, waarbij de 
aardgasondernemingen, de regelgevende 
autoriteiten en de industriële afnemers 
zijn betrokken, een en ander in nauwe 
samenwerking met de Commissie. Een 
dergelijke regionale samenwerking 
bevordert de algemene beginselen van de 
Europese solidariteit en mag daarmee niet 
in strijd zijn.
2. De Unie werkt samen met derde landen 
die gas aanvoeren en doorvoeren voor de 
uitwisseling van optimale praktijken op 
het gebied van energie-efficiëntie, bij 
voorbeeld in het kader van bestaande 
energiesamenwerkingsovereenkomsten 
als het Verdrag inzake het 
energiehandvest.
_______________
* PB: 1 jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31.03.11; 12 maanden na 
de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is: 

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

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 39
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Lidstaten kunnen ook besluiten om 
gezamenlijke plannen op regionaal niveau 
uit te werken bovenop afzonderlijke 
nationale plannen. In het geval van 
gezamenlijke plannen op regionaal 
niveau nemen de betrokken lidstaten de 
betrokken plannen aan, publiceren ze en 
streven ernaar intergouvernementele 
overeenkomsten te sluiten ter formele 
bekrachtiging van de regionale 
samenwerking.

Amendement 41
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) indien de lidstaat dit op basis van 
de in artikel 8 omschreven risico-evaluatie 
besluit, een beschrijving van 
verplichtingen om gas te leveren aan 
afnemers, met uitzondering van afnemers 
zoals omschreven in artikel 2, lid 1, die 
zijn aangesloten op het gasdistributienet 
en die belangrijke openbare diensten 
leveren, zoals scholen en ziekenhuizen. 
Deze verplichtingen mogen niet van 
invloed zijn op hun vermogen gas te 
leveren aan de beschermde klanten in 
geval van een crisis zoals omschreven in 
artikel 7. Deze aanvullende verplichtingen 
mogen niet strijdig zijn met de beginselen 
van Europese of regionale solidariteit met 
landen met voorzieningsmoeilijkheden;

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het preventieve actieplan wordt in de 
eerste plaats gebaseerd op 
marktmaatregelen en het houdt rekening 
met de economische gevolgen, de 
doeltreffendheid en efficiëntie van de 
vastgestelde maatregelen, hun effecten op 
de functionering van de interne 
energiemarkt, de milieueffecten  en ter 
zake doende internationale situaties en 
ontwikkelingen, in het bijzonder in 
belangrijke leveranciers- en 
doorvoerlanden.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie ontwikkelt een 
preventief actieplan van de EU dat 
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voortbouwt op alle nationale en regionale 
plannen, waarin eventuele crisiscenario’s 
worden omschreven en de meest efficiënte 
maatregelen om dergelijke crises op te 
vangen ten einde een efficiënte 
coördinatie van de maatregelen 
gedurende een noodsituatie in de Unie te 
bewerkstelligen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31.03.14; 3 jaar na de 
inwerkingtreding] waarborgt de bevoegde 
instantie dat, in het geval van het uitvallen 
van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet. 

1. Uiterlijk [op 31.03.14; vijf jaar na de 
inwerkingtreding] waarborgt de bevoegde 
instantie dat, in het geval van het uitvallen 
van de grootste afzonderlijke 
gasinfrastructuur, de resterende 
infrastructuur (N-1) over de technische
capaciteit beschikt om te voldoen aan de 
totale gasvraag van het berekende gebied 
gedurende een dag van uitzonderlijk hoge 
vraag die zich statistisch slechts één maal 
om de twintig jaar voordoet.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het ontbreken van toegang tot het 
geïntegreerde EU-gasnetwerk en de 
afhankelijkheid van één enkel derde land 
dat gas levert worden beschouwd als niet-
naleving van de N-1-norm.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Onverminderd lid 5 bis zorgen de
transmissiesysteembeheerders en 
eigenaars voor een permanente fysieke 
capaciteit om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening gas 
in beide richtingen te kunnen vervoeren op 
alle interconnecties die geen verbindingen 
zijn die EU-productiefaciliteiten 
verbinden met LNG-faciliteiten of 
interconnectiepunten met 
distributienetwerken.  Het niveau van de 
bidirectionele flowcapaciteit wordt op een 
kosteneffectieve wijze bereikt, waarbij als 
onderdeel van de beoordeling rekening 
wordt gehouden met niet strikt 
economische aspecten, zoals de 
voorzieningszekerheid en de bijdrage aan 
de interne markt, en waarbij ook minimaal 
rekening wordt gehouden met de capaciteit 
om aan de in artikel 7 bedoelde 
voorzieningsnorm te voldoen. De bevoegde 
instanties en de Commissie dragen er zorg 
voor dat de interconnecties geregeld 
worden geherevalueerd wanneer de 
omstandigheden veranderen, met name 
middels actualisering van de nationale en 
regionale preventieve actieplannen.
Wanneer er verderop in het 
transmissiesysteem extra investeringen 
nodig zijn, is lid 7 op die investeringen 
eveneens van toepassing. Binnen 
bovengenoemde periode van twee jaar past 
de gastransmissiesysteembeheerder de 
functionering van het transmissiesysteem 
als geheel aan om bidirectionele 
gasstromen mogelijk te maken.

Amendement 59
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De lidstaten zien erop toe dat elke 
nieuwe transmissie-infrastructuur bijdraagt 
tot de voorzieningszekerheid door middel 
van een voldoende aantal entry- en 
exitpunten en bijdraagt tot de ontwikkeling 
van een onderling goed verbonden 
infrastructuur. Zij zien er ook op toe dat 
nationale entrycapaciteit- en 
transmissienetwerken in staat zijn de 
nationale gasflows aan te passen aan de 
in de risico-evaluatie omschreven 
scenario’s waarin de 
gasvoorzieningsinfrastructuur wordt 
verstoord, door onder meer interne 
knelpunten op te lossen.

Amendement 61
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Ten aanzien van kosten die in meer 
dan een lidstaat moeten worden gemaakt 
of in een lidstaat ten behoeve van andere 
lidstaten, kan de Commissie passende EU-
instrumenten voor de financiering van 
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interconnecties voorstellen. Zulke 
beslissingen worden per geval genomen, 
waarbij met name rekening wordt 
gehouden met het ontbreken van 
financiële levensvatbaarheid van de 
interconnectie en de duidelijke 
toegevoegde waarde in de zin van een 
verzekerde continue gasvoorziening voor 
en of meer van de betrokken lidstaten. 

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

Motivering

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

Amendement 64
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De bevoegde instantie verplicht de
gasondernemingen ertoe passende 
maatregelen te nemen om de 
gasvoorziening aan beschermde klanten 
gedurende een periode van vifenveertig
dagen te waarborgen ook in het geval van 
een noodsituatie als omschreven in artikel 
9, lid 2. Na vijfenveertig dagen, of onder 
moeilijker omstandigheden dan die welke 
zijn omschreven in lid 1, spannen de 
bevoegde instantie en de 
gasondernemingen zich in om de 
gasvoorziening aan beschermde klanten zo 
lang mogelijk in stand te houden

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De voor de handhaving van de 
voorziening noodzakelijke 
productiefaciliteiten (zoals 
energiecentrales, raffinaderijen, 
gashouders, enz.) moeten zoveel mogelijk 
ongehinderd kunnen functioneren, wil de 
aardgas-, stroom- en warmtevoorziening 
verzekerd blijven. Overschrijding van de 
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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.

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b)  rekening houdend met alle relevante 
nationale en regionale omstandigheden, 
inclusief het gebruik van gas voor het 
waarborgen van de 
electriciteitsvoorziening en 
stadsverwarming aan beschermde klanten 
alsook de activiteiten van industrieën die 
bijzonder gevoelig zijn voor fluctuaties in 
de voorziening, consumptiepatronen, 
interconnectiviteit met de interne markt 
en veiligheidsoverwegingen;

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie maakt een volledige 
beoordeling van de risico’s voor de 
gasvoorziening op Unieniveau en gaat 
over tot opstelling en publicatie van een 
verslag dat voorgelegd wordt aan de 
bevoegde instanties, de Groep coördinatie 
gas, het ACER en het ENTSO-G, alsmede 
het Europees Parlement.  

Amendement 69
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In de risico-evaluatie kunnen de 
lidstaten op grond van een technische en 
economische analyse verplichtingen 
opnemen om gas te leveren aan afnemers, 
met uitzondering van afnemers zoals 
omschreven in artikel 2, lid 1, die al zijn 
aangesloten op het gasdistributienet en 
die belangrijke openbare diensten leveren, 
zoals scholen en ziekenhuizen. Deze 
verplichtingen mogen niet van invloed 
zijn op hun vermogen gas te leveren aan 
de beschermde klanten in geval van een 
crisis zoals omschreven in artikel 7. Deze 
aanvullende verplichtingen mogen niet 
strijdig zijn met de beginselen van 
Europese of regionale solidariteit met 
landen met voorzieningsmoeilijkheden;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Overeenkomstig de in artikel 4, 
lid 3, bedoelde aanbeveling van de 
Commissie of in de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde situatie, kan de risico-evaluatie 
ook op regionaal niveau worden 
uitgevoerd.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers 
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 

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

instantie is, werken samen met de 
bevoegde instantieen verstrekken alle voor 
de risico-evaluatie, met inbegrip van de 
evaluatie van geopolitieke risico's, 
benodigde informatie. 

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De in de leden 1 en 1 bis bedoelde 
risico-evaluaties worden om de twee jaar 
opnieuw gemaakt, vóór 30 september van 
dat jaar.

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het noodplan: 1. In de nationale en regionale 
noodplannen:

Amendement 74

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 betrokken 
marktdeelnemers omschreven, met 
inachtneming van de uiteenlopende 
effecten die onderbrekingen in de 
aardgasvoorziening voor hen hebben, 
alsmede hun interactie met de bevoegde 
instantie en wanneer passend met de 
regelgevende autoriteit;

Amendement 75
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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, tweede alinea;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis, worden hun effecten ingeschat en 
wordt de procedure vastgesteld om 
dergelijke maatregelen ten uitvoer te 
leggen;

(7) wordt de bijdrage en het relatieve 
nuttig effect omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis, worden hun effecten ingeschat en 
wordt de procedure vastgesteld om 
dergelijke maatregelen ten uitvoer te 
leggen; Niet–marktgebaseerde 
maatregelen moeten alleen worden 
gebruikt wanneer marktgebaseerde 
mechanismen alleen niet langer de 
voorziening van beschermde klanten 
kunnen waarborgen.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 
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omschreven;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 een in nauwe samenwerking 
met de marktdeelnemers opgestelde lijst 
van vooraf besliste acties vastgesteld om in 
het geval van een noodsituatie gas 
beschikbaar te stellen, rekening houdens 
met 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.

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie ontwikkelt een 
preventief actieplan van de Unie waarin 
eventuele inconsistenties  tussen nationale 
en regionale plannen worden vermeld 
alsmede mogelijke 
coördinatiemaatregelen die de Commissie 
gedurende een noodsituatie in de Unie 
dient te nemen. Ook bevat het een 
beschrijving van de mechanismen die 
gebruikt moeten worden ter activering van 
bemiddeling met derde landen;

Amendement 80
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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, waaruit kan worden 
opgemaakt dat de 
voorzieningsvoorwaarden op korte termijn 
zouden kunnen verslechteren. De markt 
wordt geacht het probleem zonder 
tussenkomst van de bevoegde instantie op 
te lossen;

Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) alarmniveau (alarm): een verstoring van 
de voorziening of een wanneer zich 
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.

Amendement 82

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 

(3) noodsituatieniveau (noodsituatie): 
wanneer zich een verstoring van de 
voorziening of een uitzonderlijk hoge 
vraag voordoet waarbij marktgebaseerde 
mechanismen alleen niet langer de 
voorziening van beschermde klanten 
kunnen waarborgen. De bevoegde 
instantie moet in het kader van het 
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met louter gebruikmaking van 
marktgebaseerde instrumenten. 

noodplan interveniëren. Marktgebaseerde 
mechanismen en niet-marktgebaseerde 
mechanismen kunnen in deze fase naast 
elkaar functioneren.

Amendement 83

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 bevoegde instanties in het noodplan 
moeten waarborgen dat in het geval van 
een noodsituatie de grensoverschrijdende 
toegang tot de opslagfaciliteiten 
gehandhaafd blijft. De lidstaten en de 
bevoegde instanties voeren geen 
maatregelen in die de stroom van gas over 
de grenzen heen onnodig beperkt. 

Amendement 84

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. 

Amendement 85

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 

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 
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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.

informatie, met name over maatregelen 
die zij overweegt.. De bevoegde instantie 
moet op voorhand vastgestelde acties 
volgen, zoals gedefinieerd in haar 
noodplan. 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.

Amendement 86

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 een vroegtijdige 
waarschuwing is uitgegaan, of wanneer 
een dreigende onderbreking van de 
gasvoorziening een onmiskenbare 
politieke dimensie zou kunnen hebben, 
dan onderneemt de op het hoogste niveau 
vertegenwoordigde Europese Unie 
passende diplomatieke stappen met 
inachtneming van de bijzondere rol die 
het Verdrag van Lissabon aan de vice-
voorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger toekent.  

Amendement 87

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 

Schrappen
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ondernemen overeenkomstig artikel 9, 
lid 1. De Commissie kan de Groep 
coördinatie gas bijeenroepen. 

Amendement 88

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 drie dagen verifieert de 
Commissie of de afkondiging van een 
noodsituatie voldoet aan de in lid 2 
vermelde criteria en of daardoor geen 
onevenredige belasting ontstaat voor de 
aardgasondernemingen en voor de 
functionering van de interne markt.

Amendement 89

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de bevoegde instantie van 
de in een noodsituatie verkerende lidstaat 
bij wijze van uitzondering besluit 
maatregelen te nemen waarin de plannen 
niet voorzien, dan moet de Commissie 
verifiëren of deze gerechtvaardigd zijn. De 
Commissie kan over deze kwestie advies 
inwinnen bij de Groep Coördinatie Gas.

Amendement 90
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. 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.

Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Niet-marktgebaseerde 
maatregelen die in geval van een 
noodsituatie aan aardgasondernemingen 
worden opgelegd, ook op regionaal of 
Unieniveau, moeten een eerlijke en 
billijke compensatie waarborgen aan de 
aardgasondernemingen die door 
dergelijke maatregelen worden getroffen. 

Amendement 92

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Amendement 93
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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 
kan de Commissie een noodsituatie voor de 
Unie afkondigen. Zij 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,
of wanneer de Gemeenschap meer dan 
20% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
derde landen, als berekend door het 
ENTSO-G, verliest. Zij kondigt ook een 
noodsituatie voor de Unie af voor 
specifieke getroffen geografische regio’s 
zoals omschreven overeenkomstig Bijlage 
III bis of de artikelen 4, lid 3, en 4, lid 4, 
die meer dan één lidstaat omvatten 
wanneer een bevoegde instantie van de 
betrokken geografische regio een 
noodsituatie  heeft afgekondigd of 
wanneer zo'n regio meer dan 10% van 
haar dagelijkse gasinvoer uit derde 
landen, als berekend door het ENTSO-G, 
verliest.

Amendement 94

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 

3. Bij een noodsituatie in de Unie
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 
onder auspiciën van de Vice-voorzitter 
van de Commissie/Hoge 
Vertegenwoordiger en het Commissielid 
voor energie. De Commissie brengt een 
crisismanagementsgroep bijeen, bestaande 
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zijn bij de noodsituatie. uit vertegenwoordigers van de bedrijfstak 
en de lidstaten die betrokken zijn bij de 
noodsituatie. De Commissie ziet erop toe 
dat de Groep coördinatie gas regelmatig 
wordt geïnformeerd over de 
werkzaamheden van de 
crisismanagementgroep.

Amendement 95

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 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 de bevoegde 
instantie om die actie te wijzigen, waarbij 
zij haar de redenen aangeeft waarom zij 
van oordeel is dat de bevoegde instantie of 
de aardgasonderneming zulks dient te 
doen.

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 dit 
verzoek wijzigt de bevoegde instantie haar 
actie en stelt zij de Commissie daarvan in 
kennis, of stuurt zij haar een met redenen 
omkleed antwoord op de vraag waarom de 
bewuste actie gerechtvaardigd is,  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, stelt zij de 
bevoegde instantie in kennis van de 
redenen waarom zij de motivering niet 
acceptabel acht. In een dergelijk geval 
schikt de bevoegde instantie zich 
onverwijld naar dat verzoek. In dat 
verzoek specificeert de Commissie de 
aanbevolen maatregelen die de bevoegde 
instantie moet nemen om de werking van 
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de interne gasmarkt te herstellen.
De Commissie houdt de Groep coördinatie 
gas gedurende de procedure op de hoogte. 

Amendement 96

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 
beperken.

5. De lidstaten, de bevoegde instanties of
aardgasondernemingen voeren geen 
maatregelen in die de aardgasstroom 
binnen de interne markt op enig moment 
beperken.

Amendement 97

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.

Amendement 98

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 

1. Er wordt een Groep coördinatie gas 
opgericht om de coördinatie van 
maatregelen betreffende de 
voorzieningszekerheid te 
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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.

vergemakkelijken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties, de nationale regelgevende 
instanties voorzover zij niet de bevoegde 
instanties zijn, 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.

Amendement 99

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

Amendement 100

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;

Amendement 101

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 Commissie roept de Groep 
coördinatie gas op gezette tijden bijeen en 
wisselt de door de bevoegde instanties 
ontvangen informatie uit, waarbij zij de 
vertrouwelijkheid van commercieel 
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gevoelige informatie waarborgt.
3 bis. De Coördinatiegroep gas draagt bij 
aan de definiëring van de regio’s 
overeenkomstig de artikelen 4, lid 3, en 4, 
lid 4. 
Ter wille van de regionale solidariteit 
creëert de Groep coördinatie gas 
specifieke subgroepen voor het oplossen 
van problemen met de continuïteit van de 
voorziening op regionaal niveau.

Amendement 102

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 invoegen: 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 103

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 netwerk 
verbinden met een productiefaciliteit, 
opslagfaciliteit of LNG-terminal in 
mcm/h;

Amendement 104

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

gedurende welke de gasvoorziening aan 
beschermde klanten naar verwachting kan 
worden gewaarborgd.

Amendement 105

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 
brandstofswitching 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 Gemeenschap en de 
lidstaten.

De Commissie analyseert de evaluaties 
van de bevoegde instanties enlegt haar 
bevindingen in gebundelde vorm aan de 
lidstaten, het Europees Parlement en de 
Groep coördinatie gas voor.

Amendement 106

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:

Amendement 107
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten einde 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.
De bevoegde instantie en de Commissie 
waken over de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie.

Amendement 108

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 
volgende gegevens bevat: 

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 
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. 
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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 109

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.

Amendement 110

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;
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(c) de toepassing van gepaste maatregelen 
ter voorkoming van ongecontroleerde 
investeringen door buitenlandse 
overheidsbedrijven in de energiesector 
van de Unie, 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.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Monitoring Monitoring door de Commissie
De Commissie houdt permanent toezicht 
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 communautair 
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 
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zij, na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, voorstellen voor 
mogelijke instrumenten voor 
marktverbetering. Dit verslag omvat, waar 
nodig, aanbevelingen voor de verbetering 
van deze verordening.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Nabucco-gaspijpleiding

De instellingen van de Europese Unie 
verlenen prioriteit aan de projecten voor 
de Nabucco-gaspijpleiding, met name wat 
het politiek profiel en de financiering 
ervan betreft.

Motivering

In een verordening betreffende de veiligstelling van de aardgasvoorziening moet diversificatie 
van de gasvoorziening een belangrijke rol spelen. In deze context kan de Nabucco-gaspijpleiding 
een alternatief vormen voor de huidige gasbronnen van de Europese Unie.

Amendement 113

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.
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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 aangegeven, 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 
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 

                                               
1 Overeenkomstig artikel 2, onder 18), van ontwerp-Verordening (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.



RR\811020NL.doc 61/141 PE430.654v02-00

NL

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.

Amendment

BIJLAGE I: BEREKING VAN DE N-1-INDICATOR

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 
verbonden productie-, LNG- en opslagfaciliteiten.  

De technische capaciteit1 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: 

                                               
1 Overeenkomstig artikel 2, onder 18), van ontwerp-Verordening (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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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 
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.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
rekening met de volgende indicatieve en 
niet-uitputtende lijst van maatregelen:

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
rekening met de in deze bijlage 
opgenomen indicatieve en niet-uitputtende 
lijst van maatregelen: De bevoegde 
instantie houdt bij de uitwerking van de 
preventieve actieplannen of noodplannen 
terdege rekening met de milieueffecten 
van de voorgestelde maatregelen en geeft 
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daarbij zoveel mogelijk de voorkeur aan 
maatregelen met het geringste 
milieueffect.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – title 'Vraagzijde' – stip 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● Bevordering van de integratie van uit 
hernieuwbare energiebronnen gewonnen 
gas in de gasnetwerkinfrastructuur 

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lijst 2 "Vraagzijde" – stip 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• UGS (commercieel en strategisch)

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 117

Voorstel voor een verordening
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE III bis
REGIONALE SAMENWERKING

Overeenkomstig artikel 194 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en zoals onderstreept in 
artikel 6 van Richtlijn 2009/73/EG en 
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 
715/2009, is de regionale samenwerking 
een duidelijke uitingsvorm van het 
solidariteitsbeginsel en zij vormt eveneens 
een concept dat aan deze verordening ten 
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grondslag ligt. Regionale samenwerking 
is vooral nodig voor de invoering van de 
risico-evaluatie (artikel 8), de preventieve 
actieplannen en noodplannen (artikelen 
4, 5 en 9), de infrastructuur- en 
aanvoernormen (artikelen 6 en 7) en de 
voorzieningen voor de reacties op 
noodsituaties van de Unie en regionale 
autoriteiten (artikel 10).
De regionale samenwerking op grond van 
deze verordening baseert zich op 
bestaande regionale samenwerking, met 
inschakeling van aardgasondernemingen, 
de lidstaten en nationale regelgevende 
autoriteiten, om onder meer de 
continuïteit in de voorziening en de 
integratie van de interne energiemarkten 
te verzekeren, zoals het geval is bij de drie 
regionale gasmarkten in het kader van het 
Gas Regional Initiative (GRI), het 
gasplatform van het Pentalateraal Forum, 
de groep op hoog niveau van het Baltische 
energiemarkt- en interconnectieplan, de 
coördinatiegroep voorzieningsveiligheid 
van de Energiegemeenschap. De 
specifieke eisen met betrekking tot de 
voorzieningszekerheid zullen echter 
waarschijnlijk het ontstaan van nieuwe 
samenwerkingskaders stimuleren, terwijl 
bestaande samenwerkingsgebieden zullen 
moeten worden aangepast om een zo 
groot mogelijke efficiency te bereiken.
In het licht van de in toenemende mate 
onderling vertakte en afhankelijke 
markten en de verwezenlijking van de 
interne markt voor gas kan samenwerking 
tussen onder meer de volgende landen een 
stimulans betekenen voor hun individuele 
en collectieve gasvoorzieningszekerheid: 
- Polen en de drie Oostzeestaten,
- het Iberisch schiereiland (Spanje, 
Portugal) en Frankrijk,
- Ierland en het Verenigd Koninkrijk,
- Bulgarije, Griekenland, Roemenië,
- Denemarken en Zweden,
- Slovenië, Italië, Oostenrijk, Hongarije, 
Roemenië,
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- Polen en Duitsland,
- Frankrijk, Duitsland, België, Nederland 
en Luxemburg reeds georganiseerd in het 
Pentalateraal Forum,
- overige landen.
De onderlinge regionale samenwerking 
moet worden uitgebreid ter versterking 
van de samenwerking met naburige 
landen, [.], vooral als het ‘energie-
eilanden’ betreft, en dan met name met 
het oog op de verbetering van de 
interconnecties.  De lidstaten kunnen ook 
deel uitmaken van verschillende 
samenwerkingsverbanden.
De diverse, in artikel 3 genoemde actoren 
werken op regionaal niveau op hun 
respectieve activiteiten- en 
bevoegdheidsterreinen samen. Voor de 
toepassing van deze verordening wordt de 
regionale samenwerking geïnitieerd en 
officieel ingesteld door de bevoegde 
instanties van de lidstaten na raadpleging 
van de Commissie, die de 
Coördinatiegroep gas op de hoogte stelt. 
De resultaten van deze regionale 
samenwerking, zoals een gezamenlijk 
preventief actieplan en/of een gezamenlijk 
noodplan, worden onderworpen aan 
officiële aanneming en openbaarmaking 
alsmede continu toezicht door de 
betrokken bevoegde instanties. De 
Commissie wordt geraadpleegd en stelt de 
Coördinatiegroep gas op de hoogte.
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TOELICHTING

I. Inleiding

Dit complete pakket Europese beleidsmaatregelen, die in hoofdzaak teruggaan op de mededeling 
over een "Energiebeleid voor Europa" van januari 20071, zijn bedoeld om een antwoord te 
bieden op de vraag hoe invulling moet worden gegeven aan de continuïteit van de 
energievoorziening. Voor de gassector bestaat er – naast Richtlijn 2004/67/EG – een compleet 
regelgevingskader voor infrastructuurvoorzieningen en interconnecties dat deze doelstelling 
indirect helpt te verwezenlijken door middel van (i) richtsnoeren voor trans-Europese netwerken 
in de energiesector ("TEN-E-projecten")2 en via ( ii) het zogenoemde "derde energiepakket voor 
de interne elektriciteits- en gasmarkt", dat is aangenomen in juni 2009. De met het oog op de 
integratie van de gasmarkt ingevoerde wetgeving, waarbij regels zijn vastgesteld voor de toegang 
van derden tot gasopslagplaatsen en LNG-installaties en inzake de transparantie met betrekking 
tot gasreserves3, zullen de continuïteit van de energievoorziening helpen bevorderen. Daarnaast 
beschouwde het Parlement de bevordering van regionale solidariteit, de ontwikkeling van 
gasinterconnecties via een tienjarennetwerkontwikkelingsplan, evenals intensieve harmonisatie 
van de netwerktoegangsvoorwaarden middels medewerking tussen de 
transmissiesysteembeheerders als essentiële punten in het wetgevingspakket4.

Voorts werden de internationale aspecten van de continuïteit van de energievoorziening ook 
behandeld in een aantal resoluties5 waarin de noodzaak werd onderstreept van de verdere 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk energiebeleid voor Europa waarbij zowel producenten, 
distributeurs als consumenten zouden worden betrokken en dat Europa in staat zou stellen met 
"één stem" te spreken en een transparant en duurzaam energiesysteem te creëren dat de regionale 
diversiteit van de energievoorziening zou vergroten. Ook de ontwikkeling van een "EU-actieplan 
inzake energiezekerheid en -solidariteit", dat o.a. voorziet in de herziening van 
crisisbestrijdingsmechanismen, werd door het Parlement krachtig bepleit.

De rapporteur is dan ook ingenomen met het voorstel voor een verordening tot veiligstelling van 
de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG, omdat hiermee een 
concreet antwoord wordt gegeven op een reëel probleem waarmee de Unie wordt 
geconfronteerd. Dit werd duidelijk tijdens de gascrisis tussen Rusland en Oekraïne die zich de 
vorige winter heeft voorgedaan en waaronder miljoenen Europese burgers en onze economie 
zwaar te lijden hebben gehad. Daarom heeft het Europees Parlement via de bovengenoemde 
resoluties aangedrongen op een dergelijk initiatief en de rapporteur is ervan overtuigd dat de 
leden hiertoe in de komende maanden in belangrijke mate zullen bijdragen.

Hij is er vast van overtuigd dat de volledige en snelle toepassing van deze verordening, in 
combinatie met de wetgeving inzake de interne energiemarkt, de kwetsbaarheid van de EU voor 
externe verstoringen van de voorziening aanzienlijk zal doen afnemen, maar ook de leidende rol 
van Europese gasondernemingen in de wereld zal versterken, alsook de geopolitieke positie van 
                                               
1 COM(2007)0001.
2 Beschikking 1364/2006, PB L 262 van 22.9.2006, blz. 1.
3 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelĳke 
regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 2003/55/EG, PB L 211 van 
14.8.2009, blz. 94, PB L 211 van 14.8.2009, blz 36.
4 Verordening (EG) nr. 715/2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005, PB L 211 van 14.8.2009, blz. 36.
5 EP-resolutie van 3 februari 2009 over de tweede strategische toetsing van het energiebeleid (2008/2239(INI)), T6-
0038/2009; EP-resolutie van 17 september 2009 over externe aspecten van de energiezekerheid, T7-0021/2009.
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de Unie als strategische speler op het wereldtoneel.

II. Voornaamste punten die door de rapporteur te berde worden gebracht

1. In het ontwerpverslag aan de orde gestelde zaken

De rapporteur is van mening dat diverse punten in het verordeningsvoorstel voor verbetering 
vatbaar zijn en heeft daarom een aantal amendementen voorgesteld op de volgende gebieden:

a. De rol van ondernemingen

Hoewel in de overwegingen en de effectbeoordeling heel duidelijk wordt aangegeven dat er drie 
stadia zijn in de bestrijding van een crisis (namelijk eerst de markt, dan de lidstaten, en ten derde 
de Gemeenschap) lijkt de rol van ondernemingen in de wettekst te zijn ondergesneeuwd, en 
daarom moet deze in de tekst op diverse terreinen nader worden gespecificeerd, inzonderheid 
met betrekking tot de rol van de Groep coördinatie gas en in het artikel betreffende de drie 
alarmniveaus.

b. Bidirectionele gasstromen

In de onderhavige tekst wordt voorgesteld alle interconnectoren uit te rusten met bidirectionele 
stroomcapaciteit. De rapporteur is van mening dat deze bepaling te ver gaat, zowel materieel 
gezien als in termen van continuïteit van de voorziening. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om 
interconnectoren met leverancierslanden met bidirectionele stroomcapaciteit uit te rusten. De op 
nationaal niveau bevoegde instanties moeten nationaal en de Groep coördinatie gas op EU-
niveau bepalen in hoeverre het uitrusten van interconnectoren met bidirectionele 
stroomcapaciteit kosteneffectief is en in crisistijden in termen van voorzieningszekerheid waarde 
toevoegt.

c. Preventieve en noodplannen

De rapporteur is van mening dat de Commissie – evenals de lidstaten – ook preventieve en 
noodplannen op EU-niveau moet ontwikkelen om optimaal voorbereid te zijn op situaties waarin 
er een communautaire noodsituatie wordt uitgeroepen.

d. Communautaire noodsituaties

De bestaande tekst voorziet in een drempelwaarde van 10% minder gasaanvoer alvorens er 
automatisch een communautaire noodsituatie wordt uitgeroepen. De rapporteur is echter van 
mening dat deze drempel niet van toepassing is in tal van scenario's waarin een lidstaat wordt 
geconfronteerd met een crisis waarbij de gasaanvoer voor 100% wegvalt, terwijl op EU-niveau 
de drempel van 10% niet wordt bereikt. Daarom heeft hij de bepalingen in het artikel omtrent de 
mogelijkheid om voor een bepaald geografisch gebied een communautaire noodsituatie uit te 
roepen aangescherpt. Een en ander is bedoeld om een soort communautair 
solidariteitsmechanisme in het leven te roepen, dat echter op regionaal niveau gestalte zou 
moeten krijgen.

e. Kostendelingsregeling voor nieuwe transnationale infrastructuurinvesteringen

De meeste leden hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de kosten voor de aanleg of 
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verbetering van nieuwe infrastructuurvoorzieningen. Dit is vooral van belang omdat de 
tenuitvoerlegging van deze verordening in veel gevallen impliceert dat er in sommige lidstaten 
voorzieningen worden aangelegd ten behoeve van andere lidstaten. Het derde pakket interne 
energiemarkt voorziet reeds in specifieke mechanismen voor de aanleg of verbetering van 
grensoverschrijdende interconnecties. In dit verband is de rapporteur van mening dat deze 
mechanismen ook kunnen worden gebruikt voor andere soorten infrastructuur zoals 
bidirectionele gasstromen. Daarom voorziet hij de tekst nadrukkelijk van een verwijzing naar het 
proportionaliteitsbeginsel voor de verdeling van de kosten in verhouding tot de voordelen die 
worden gerealiseerd in termen van voorzieningszekerheid.

f. Niet op de marktwerking gebaseerde maatregelen

De rapporteur heeft bij verschillende gelegenheden de wens kenbaar gemaakt explicietere 
grenzen te stellen aan de marktinterventiemogelijkheden van de lidstaten. De rapporteur erkent 
weliswaar dat dergelijke interventies alleen onder extreme omstandigheden zullen plaatsvinden, 
maar anderzijds kunnen er op korte of middellange termijn gevolgen aan zijn verbonden voor het 
correcte functioneren van de markt indien zij door de bevoegde instanties zouden worden 
opgelegd.  Daarom heeft hij er in de desbetreffende tekstonderdelen ook nadrukkelijk op 
gewezen dat niet op de marktwerking gebaseerde mechanismen alleen als laatste redmiddel 
mogen worden ingezet.

g. Uitwisseling van informatie

De rapporteur is er stellig van overtuigd dat – om in noodsituaties adequate maatregelen te 
kunnen treffen – alle bevoegde instanties, zowel nationale als communautaire, over de nodige 
gegevens dienen te beschikken. Met commercieel gevoelige informatie moet echter uiterst 
omzichtig worden omgesprongen, aangezien eventueel uitgelekte gegevens voor 
gasondernemingen ernstige problemen kunnen teweegbrengen, zowel binnen als buiten de Unie.
Om deze reden stelt hij voor dat deze gegevens op nationaal niveau moeten worden 
gecentraliseerd en door de bevoegde instanties in een samengevoegde vorm aan de Commissie 
moeten worden toegezonden.  

h. Rol van de elektriciteitssector

De rapporteur onderkent dat in landen waar huishoudens voornamelijk via gasgestookte centrales 
van elektriciteit worden voorzien, concrete maatregelen moeten worden genomen om te 
voorkomen dat beschermde klanten tijdens een crisis met een stroomuitval worden 
geconfronteerd. Daarom wil hij ook dit element bij de uitwerking van risicobeoordelingen en 
noodplannen betrekken.

i. Overige aspecten

De rapporteur stelt in het kader van de langetermijnmaatregelen met het oog op het veilig stellen 
van de gasvoorziening een nieuw artikel voor, waarin is bepaald dat de Commissie met een 
verslag moet komen over eventuele mogelijkheden om de geografische gasbronnen en 
aanvoerroutes naar de EU op communautair niveau te diversifiëren en om de rol van LNG-
installaties correct op hun waarde te kunnen beoordelen. In delen van de tekst brengt hij ter 
verduidelijking ook verwijzingen aan naar het belang van grotere interconnectiecapaciteit tussen 
de lidstaten.
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Voorts is hij van mening dat de bestaande tekst alleen voorziet in preventieve maatregelen voor 
een beperkt scala van scenario's en dat de tekst ruimte zou moeten laten voor meer flexibiliteit 
wanneer een crisis daarvan qua duur of intensiteit zou blijken af te wijken.

2. Aspecten die in dit stadium van de procedure in het ontwerpverslag niet aan de orde 
komen

De rapporteur heeft bewust besloten in het ontwerpverslag twee specifieke aspecten niet aan de 
orde te laten komen omdat hij van mening is dat daarover – gezien de complexiteit van de 
problematiek – door de leden eerst een diepgaande discussie moet worden gehouden. Hij wil 
echter wel al duidelijk maken wat hij in de uiteindelijke tekst met betrekking tot deze 
aangelegenheden wil bewerkstelligen.

a. Definitie van het begrip “beschermde klanten”

De in de bestaande tekst opgenomen definitie is zowel te vaag als te restrictief. Zij is te vaag 
omdat de mogelijkheid, om het even welk op het gasnet aangesloten klein- of middelgroot 
bedrijf eronder te laten vallen, de deur zou openzetten voor opneming onder deze categorie van 
sectoren die tijdens een crisis als niet essentieel moeten worden beschouwd. Zij is te restrictief 
omdat alleen "scholen en ziekenhuizen" als mogelijke uitzonderingen worden vermeld, maar 
geen andere essentiële diensten zoals bv. brandweerkazernes. De rapporteur is van mening dat, 
aangezien deze definitie van cruciaal belang is bij het bepalen van de in artikel 7 vastgelegde 
gasvoorzieningsnorm, de tekst de lidstaten enige ruimte zou moeten laten voor flexibiliteit om de 
norm middels duidelijk omschreven criteria aan te passen aan hun nationale omstandigheden.  
Daarom acht hij het absoluut noodzakelijk dat in de door het Parlement aan te nemen definitieve 
tekst duidelijk wordt afgebakend welke specifieke, voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid of 
de volksgezondheid essentiële specifieke sectoren of actoren in deze categorie dienen te worden 
opgenomen. Indien de te hanteren lijst bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal sectoren zou 
omvatten, ontstaat het risico dat er een aantal belangrijke sectoren afvallen, zodat een duidelijk 
afgebakende lijst van criteria wat dat betreft veel doelmatiger zou zijn.

b. De infrastructuurnorm (N-1)

De rapporteur beschouwt dit aspect als een uiterst technische kwestie, die nog niet duidelijk is 
uitgewerkt. Diverse betrokken partijen met sterk uiteenlopende achtergronden hebben ernstige 
twijfels doen rijzen omtrent de effectiviteit van de N-1-norm zoals die wordt gehanteerd in de 
tekst van de Commissie. Aangezien dit een van de voornaamste mechanismen in de verordening 
is, wil hij voor de bestudering hiervan meer tijd uittrekken, zodat er via amendering een solide 
voorstel tot stand kan komen waardoor de N-1-norm tot een zo betrouwbaar mogelijk criterium 
kan uitgroeien.

De rapporteur is van mening dat de N-1-norm het voornaamste subsidiariteitselement in de 
verordening moet zijn, zodat alle nationale omstandigheden erin tot uiting kunnen komen. Zo is 
het bijvoorbeeld denkbaar dat een bepaald land niet over een goede "N-1-score" beschikt, maar 
dat een verstoring van de gasvoorziening voor de energiemarkt of de energiemix van dat land 
niettemin weinig effect zou hebben omdat het niet erg afhankelijk is van gas. De lidstaten 
moeten flexibel kunnen omgaan met de vraag hoe zij met een gascrisis moeten omgaan, namelijk 
hetzij door uitbreiding van hun gasinfrastructuur, hetzij door de verdere ontwikkeling van hun 
inheemse energieproductie. En dat zijn nog maar twee voorbeelden van hoe het zou kunnen. Hij 
staat volledig achter de hantering van de norm als denkbeeld, maar is van mening dat de lidstaten 
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meer tijd nodig zullen hebben om dit belangrijke aspect van de verordening nader tot in detail te 
onderzoeken.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/67/EG
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Rapporteur voor advies: Jacek Saryusz-Wolski

BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren hebben de lidstaten van de EU herhaaldelijk te maken gehad met 
verstoringen van de aardgasvoorziening. Het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne in januari 
2009 toonde opnieuw aan dat de groeiende afhankelijkheid van de EU van externe 
energievoorziening, grotendeels vanuit ondemocratische en instabiele landen, schadelijk kan zijn 
voor de economische en politieke belangen van de lidstaten op de lange termijn. De 
kwetsbaarheid van de EU op energiegebied vereist de uitvoering van een alomvattend 
energiebeleid dat interne aspecten paart aan externe dimensies.

Energiezekerheid moet worden beschouwd als een essentieel bestanddeel van de algehele 
veiligheid van de Europese Unie. Het is dan ook een strategische doelstelling de gasvoorziening 
aan de Gemeenschap met name in crisissituaties veilig te stellen. Het van tevoren opstellen van 
nationale plannen waarin preventie- en urgentiemaatregelen zijn opgenomen, valt in dit verband 
toe te juichen, mits deze plannen op communautair niveau worden gecoördineerd. Op de 
middellange termijn moet een grote, interne, concurrerende markt die voorzien is van 
geavanceerde interconnecties en infrastructuren worden beschouwd als de meest effectieve 
bescherming tegen verstoring van de energievoorziening.   

Het EU-beleid inzake energiezekerheid moet de Unie echter in staat stellen niet alleen te 
reageren, maar ook te anticiperen op crisissituaties. Alle maatregelen ten behoeve van een goed 
functioneren van de interne energiemarkt dienen dan ook te worden aangevuld met proactieve 
diplomatieke activiteiten om de samenwerking tussen de voornaamste productie-, doorvoer- en 
consumptielanden in een geest van wederzijdsheid te versterken.

De rapporteur voor advies van de Commissie buitenlandse zaken is ingenomen met het voorstel 
voor een verordening houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG. Wel is de rapporteur van 
mening dat er verbeteringen nodig zijn om de gewenste alomvattende aanpak van 
energiezekerheid voor de EU mogelijk te maken. Hij stelt amendementen van de volgende 
strekking voor:

- Het voorstel dient te worden beschouwd in het licht van het nieuwe juridisch kader dat 
geboden wordt door het Verdrag van Lissabon, waarin in artikel 176 A wordt bepaald: "is het 
beleid van de Unie op het gebied van energie, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, 
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erop gericht (...) de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen". De 
rapporteur acht deze solidariteit van vitaal belang voor het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk EU-energiebeleid en is van mening dat zij zowel intern als extern op 
politiek niveau gestalte moet krijgen in dialoog met derde landen, niet alleen wanneer zich een 
crisis voordoet in de energievoorziening, maar ook wanneer dat niet het geval is.

- Ook de verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van de gasvoorziening moet op 
communautair niveau worden gewaarborgd. De Commissie moet daarom preventieve 
communautaire actieplannen opstellen op basis van nationale plannen. Bovendien heeft de 
Commissie de bijzondere verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de internemarktregels in 
de energiesector correct worden toegepast door bedrijven uit derde landen.

- De Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter dient betrokken te worden bij elk stadium van de 
tenuitvoerlegging van de verordening. In het bijzonder moet hij/zij in crisissituaties tegenover 
derde landen de functie vervullen van bemiddelaar en onderhandelaar namens de lidstaten.

- Om te voorkomen dat zich onverwachte verstoringen in de energievoorziening voordoen, 
moet de Europese Unie, samen met haar toeleverings- en doorvoerlanden, een mechanisme 
voor vroegtijdige waarschuwing opzetten dat geschraagd wordt door heldere politieke 
garanties. Elke toekomstige handels-, associatie-, en partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU enerzijds en toeleverings- of doorvoerlanden 
anderzijds moet een "energiezekerheidsclausule" bevatten met daarin een gedragscode en een 
beschrijving van de maatregelen die in noodsituaties moeten worden genomen.

- De Commissie dient te overwegen de Europese Energiegemeenschap, die gebaseerd is op de 
bepalingen van het Energiehandvest, uit te breiden naar derde landen en nieuwe regionale 
energiemarkten te creëren, en tevens actief vorm te geven aan haar steun voor de ontwikkeling 
van een geïntegreerde Euromediterrane energiemarkt.

- Een strategie voor het veiligstellen van de energievoorziening op de middellange en lange 
termijn zal in elk geval een grotere diversificatie van leveranciers, bevoorradingsbronnen en 
aanvoerroutes vergen. In deze strategie moet een rol zijn weggelegd voor de betrokken derde 
landen, met name die derde landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen. De 
investeringen van de Gemeenschap moeten in de allereerste plaats gericht zijn op kritische 
infrastructuren die zouden kunnen bijdragen aan het waarborgen van de energiezekerheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het gasverbruik in Europa is de 
afgelopen tien jaar snel toegenomen.

(2) Het gasverbruik in Europa is de 
afgelopen tien jaar snel toegenomen.
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Aangezien de interne productie afneemt, is 
de gasinvoer nog sneller gestegen en is de 
afhankelijkheid van invoer dus groter 
geworden, wat het aspect van de 
voorzieningszekerheid steeds belangrijker 
heeft gemaakt.

Aangezien de interne productie afneemt, is 
de gasinvoer nog sneller gestegen en is de 
afhankelijkheid van invoer dus groter 
geworden, wat het aspect van de 
voorzieningszekerheid steeds belangrijker 
heeft gemaakt. Sommige lidstaten blijken 
zich wegens de dominerende positie van 
aardgas in de energiemix op een 
“energie-eiland” te bevinden als het gaat 
om een hoge mate van afhankelijkheid 
van uit derde landen geïmporteerd gas en 
het ontbreken van 
infrastructuuraansluitingen met de rest 
van de EU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er zijn verschillende bronnen van 
communautaire financiering beschikbaar 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 
financiering van de vereiste investeringen 
in binnenlandse productie en infrastructuur, 
met name leningen en garanties van de 

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

Europese Investeringsbank (“EIB”) en de 
Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (“EBRD”) of financiering 
uit de middelen van de regionale, structuur-
en cohesiefondsen. Om de 
energievoorzieningszekerheid te 
versterken, kunnen de EIB, de EBRD, 
alsook externe instrumenten van de 
Gemeenschap zoals ENPI, IPA en DCI, 
tevens acties in derde landen (vooral in de 
landen die onder het Europees 
nabuurschapsbeleid vallen) financieren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Investeringen van de EU in 
infrastructuur en hernieuwbare productie 
moeten worden ondersteund door 
maatregelen van de zijde van de lidstaten 
en de Commissie om binnen de naburige 
landen van de EU en in samenwerking 
met derde landen de verspreiding van de 
beginselen en normen van de interne 
markt, zoals omschreven in het Verdrag 
inzake het Energiehandvest, te 
bevorderen. De Commissie dient te 
overwegen het Energieverdrag tussen de 
EU en Zuidoost-Europa , waar dit zin 
heeft, uit te breiden tot andere derde 
landen en nieuwe regionale 
energiemarkten te creëren naar het 
voorbeeld van de Zuidoost-Europese 
Energiegemeenschap, zoals een Euro-
mediterrane energiegemeenschap, ten
einde de voorzieningszekerheid te 
waarborgen.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, 
inclusief maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten.
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische, geopolitieke of 
geologische omstandigheden beschikken, 
moeten de lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen, zoals 
omschreven in het Verdrag van Lissabon,
uitwerken, inclusief maatregelen als 
commerciële overeenkomsten tussen 
ondernemingen in de aardgassector, 
compensatiemechanismen, de bouw van 
technische verbindingspunten, 
aanzwengeling van de gasinvoer of snellere 
vrijgave van aardgas uit opslagfaciliteiten.
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie de 
acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap te waarborgen. De 
Commissie moet gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 

(30) Aangezien gasleveringen uit derde 
landen cruciaal zijn voor de 
gasvoorzieningszekerheid van de 
Gemeenschap, moet de Commissie een 
“energievoorzieningszekerheidclausule”
opnemen in handels-, associatie- alsmede 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten met 
productie- en doorvoerlanden. In deze 
“energievoorzieningszekerheidclausule” 
moeten maatregelen worden 
voorgeschreven die crises in de 
continuïteit van de voorziening kunnen 
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binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, een rol als 
bemiddelaar en facilitator te spelen.

voorkomen of die kunnen bijdragen aan 
het oplossen daarvan. De Commissie moet 
de acties ten aanzien van derde landen 
coördineren en daarbij regelingen 
uitwerken met productie- en 
doorvoerlanden om crisissituaties aan te 
pakken en een stabiele gasstroom naar de 
Gemeenschap als geheel en naar elke met 
een crisissituatie geconfronteerde lidstaat 
te waarborgen. De Commissie moet 
gemachtigd worden een 
monitoringseenheid op te zetten om in 
crisissituaties de gasstromen te monitoren 
binnen en, in overleg met betrokken derde 
landen, buiten de Gemeenschap en, 
wanneer een crisis ontstaat ten gevolge van 
moeilijkheden in een derde land, om door 
middel van de Vice-Voorzitter van de 
Commissie/Hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, in nauwe samenwerking 
met de houders van de relevante 
portefeuilles binnen het college van 
Commissieleden, een rol als bemiddelaar 
en facilitator te spelen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld die gericht zijn op het 
veiligstellen van de 
gasvoorzieningszekerheid door het correcte 
en continue functioneren van de interne 
gasmarkt te waarborgen en op het 
vaststellen van uitzonderlijke maatregelen 
die uitgevoerd moeten worden als de 
markt niet meer in de noodzakelijke
gasleveranties kan voorzien, een en ander
met behulp van een duidelijke 
omschrijving en toewijzing van 
verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Gemeenschapsniveau, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening of 
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ernstige bedreigingen van de 
gasvoorziening, met het oog op het 
beginsel van solidariteit tussen de 
lidstaten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie voert de maatregelen 
waarin deze verordening voorziet, uit. Tot 
deze maatregelen behoren onder meer de 
tweejaarlijkse risico-evaluatie, het houden 
van een permanent toezicht op de 
gasvoorzieningszekerheid alsmede het 
opstellen van preventieve actieplannen en 
actieplannen voor noodsituaties op 
communautair niveau.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Maatregelen om de voorzieningszekerheid 

op lange termijn veilig te stellen
1. Krachtens deze verordening en gelet op 
artikel 194 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
verscherpen de Commissie en de lidstaten 
hun toezicht op de zekerheid van de 
gasaanvoer uit derde landen en stellen bij 
een onderbreking van de voorziening 
specifieke noodmaatregelen voor. De 
Commissie coördineert de systemen voor 
geschillenbeslechting met derde landen en 
intensiveert de energiedialoog, onder 
meer in de context van het 
Energiehandvest en de 
Energiegemeenschap.
2. De Commissie legt de basis voor een 
vroegtijdig waarschuwingssysteem in de 
gassector, dat wordt vastgesteld door 
middel van bilaterale overeenkomsten 
tussen de EU en derde landen. Dit 
mechanisme voorziet in een vroegtijdige 
evaluatie van de potentiële risico’s in 
verband met het aanbod van en de vraag 
naar aardgas, alsmede in de voorkoming 
van, en de reactie op een noodsituatie of 
op de eventuele dreiging van een 
dergelijke situatie.
3. Uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie een verslag in met 
voorstellen voor regelgevingsmaatregelen 
die kunnen worden getroffen om de 
geografische gasvoorziening en de 
gasaanvoerroutes naar de EU op 
communautair niveau te diversifiëren.
Het verslag omvat een evaluatie van de rol 
van LNG-installaties die aan de 
diversifiëring van de energievoorziening 
zouden kunnen bijdragen.  Er moet ook 
een overzicht van de opslagcapaciteiten
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van de diverse lidstaten worden gegeven.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Instelling van preventieve actieplannen en 
noodplannen

Instelling van preventieve actieplannen en 
noodplannen op nationaal, communautair 
en regionaal niveau

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uiterljk  …* stelt de Commissie een 
Communautair Preventief Actieplan en 
een Communautair Noodplan vast, die de 
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op communautair niveau te nemen 
maatregelen omvatten.
___________
*30 september 2011 of 18 maanden na 
inwerkingtreding

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten naar behoren 
rekening met de kosten die moeten worden 
gemaakt om te voldoen aan de N-1-norm 
en de kosten om het in de praktijk mogelijk 
te maken gas in beide richtingen te 
vervoeren, en wel op een transparante en 
gedetailleerde wijze, waarbij de ontstane 
kosten op een duidelijke en 
identificeerbare manier worden 
weergegeven.. Wanneer kosten in meer dan 
één lidstaat worden gemaakt, beslissen de 
nationale regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten en ACER gezamenlijk 
over de kostentoewijzing. Hierbij is 
artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
…/… van toepassing.
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Motivering
De kosten die ontstaan om te voldoen aan normen ten aanzien van voorzieningszekerheid en 
infrastructuur moeten  in de nationale en grensoverschrijdende tarieven worden opgenomen op 
een wijze die zo duidelijk en doorzichtig als mogelijk is. De kosten moeten billijk verdeeld 
worden over de systemen die deze maatregelen in praktijk brengen en die welke er profijt van 
hebben.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De risico-evaluatie wordt om de twee 
jaar opnieuw gemaakt, vóór 30 september 
van dat jaar. De communautaire evaluatie 
wordt herzien in het geval van een 
aanzienlijk en onvoorzien risico.
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Amendement 19

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;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 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.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de Commissie er door de 
bevoegde instantie van 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 
Gemeenschap, vertegenwoordigd door de  
Vice-Voorzitter van de Commissie/Hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
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buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
passende diplomatieke stappen.  Door de 
Vice-Voorzitter/Hoge vertegenwoordiger 
genomen maatregelen mogen geen 
invloed hebben op de werking van de 
interne markt.

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.

Amendement 22

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 drie dagen verifieert de 
Commissie of de afkondiging van een 
noodsituatie voldoet aan de in lid 2 
vermelde criteria 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.

Amendement 23

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 een bevoegde instantie 
of wanneer de Gemeenschap een 
aanzienlijke hoeveelheid  van haar 
dagelijkse gasinvoer uit derde landen, als 
berekend door het ENTSO-G, verliest, 
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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.

kondigt de Commissie een communautaire 
noodsituatie af. Zij kondigt ook een 
communautaire noodsituatie af voor 
specifieke geografische regio's die meer 
dan één lidstaat omvatten.

Amendement 24

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 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 
door middel van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vice-voorzitter van de 
Commissie. De Commissie kan een 
crisismanagementsgroep bijeenbrengen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
bedrijfstak en de lidstaten die betrokken 
zijn bij de noodsituatie.

Amendement 25

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 

7. De Commissie stelt een permanente 
reservelijst op voor een 
monitoringseenheid bestaande uit 
deskundigen uit de bedrijfstak, 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
leden van het personeel van de Hoge 
Vertegenwoordiger/Vice-voorzitter van de 
Commissie. Deze monitoringseenheid kan 
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de Gemeenschap en rapporteert daarover, 
in samenwerking met de leveranciers- en 
doorvoerlanden.

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.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) zenden de lidstaten de Commissie de 
bestaande met derde landen gesloten 
intergouvernementele overeenkomsten toe 
die een effect hebben op de ontwikkeling 
van de gasinfrastructuur en -voorziening;
voordat zij nieuwe intergouvernementele 
overeenkomsten sluiten, informeren de 
lidstaten de Commissie daarvan en 
raadplegen zij haar,  zodat die de 
overeenstemming met de wetgeving 
betreffende de interne markt, de eventuele 
effecten voor de nationale en 
communautaire 
energievoorzieningszekerheid, daarbij 
inbegrepen de bescherming van kritieke 
energie-infrastructuur, en geopolitieke 
risico’s,  kan beoordelen;

Amendement 27

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-
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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 
elektriciteitsnetten.

d) de monitoring van contracten voor 
aardgas die zijn gesloten tussen lidstaten 
en derde landen op het punt van hun 
conformiteit met de regels van de interne 
markt van de EU. 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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ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 
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Rapporteur voor advies: Nikolaos Chountis

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie dient een voorstel voor een verordening in betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de aardgasvoorziening. Deze verordening strekt tot intrekking van de 
bestaande Richtlijn 2004/67/EG die als ontoereikend wordt beschouwd om 
aardgasaangelegenheden in de Europese Unie in goede banen te leiden, als gevolg van de 
groeiende invoerafhankelijkheid van de lidstaten, de oplopende voorzienings- en doorvoerrisico's 
in derde landen, alsmede de grotere gasstromen en de ontwikkeling van de interne gasmarkt 
binnen de Gemeenschap.

De Commissie wil met deze verordening de rol van de gassector, de lidstaten en de instellingen 
van de Gemeenschap bij de aanpak van verstoringen van de gasvoorziening op de korte en lange 
termijn duidelijk vastleggen. De Commissie heeft gekozen voor een verordening in plaats van 
voor een richtlijn, omdat een verordening rechtstreeks en snel kan worden toegepast door de 
bevoegde instanties van de lidstaten en de aardgasondernemingen, en omdat een verordening 
duidelijkheid en samenhang van normen en verplichtingen in de hele Gemeenschap waarborgt.

De belangrijkste doelstelling van het voorstel voor een verordening betreffende maatregelen tot 
veiligstelling van de aardgasvoorziening is "de continuïteit van de aardgasvoorziening te 
waarborgen door stimulansen in te bouwen voor de aanleg van de interconnecties die vereist zijn 
om te voldoen aan de N-1-indicator, en in dat kader ook bidirectionele gasstromen mogelijk te 
maken". De Commissie definieert de N-1-indicator als "de technische capaciteit van de hele 
resterende beschikbare gasvoorzieningsinfrastructuur in het geval van het uitvallen van de 
grootste infrastructuur, welke minimaal gelijk dient te 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".

In de voorgestelde verordening wordt de klemtoon gelegd op a) de mogelijkheid die 
aardgasondernemingen moeten hebben om hun klanten in de hele Gemeenschap zo lang 
mogelijk en zonder beperkingen op nationaal niveau te bevoorraden, b) de mogelijkheid voor de 
bevoegde instanties om in noodsituaties slechts in laatste instantie een beroep te doen op 
maatregelen die niet op de marktwerking gebaseerd zijn, wanneer alle marktgeoriënteerde 
maatregelen uitgeput zijn, en c) een sterkere rol van de Commissie om erover te waken dat de 
interne markt goed blijft functioneren.
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In het advies wordt de inspanning van de Commissie om een verordening op te stellen ter 
veiligstelling van de aardgasvoorziening in de Europese Unie als positief aangemerkt, met name 
gezien het Russisch-Oekraïense conflict dat tot ernstige problemen leidde met betrekking tot de 
toereikendheid van het gassysteem in de lidstaten. De coördinatie op Gemeenschapsniveau van 
de maatregelen ter veiligstelling van de aardgasvoorziening gaat, volgens het advies, eveneens in 
de goede richting.

De rapporteur is van mening dat de bevoegde instantie een grotere verantwoordelijkheid dient te 
hebben bij de veiligstelling van de aardgasvoorziening, terwijl hij bezwaar aantekent tegen de 
belangrijke rol die particuliere aardgasondernemingen in tijden van crisis zullen vervullen, met 
name wat betreft hun prijsbeleid.

Er is derhalve reden tot bezorgdheid over de vraag of de voorgestelde verordening voorziet in de 
noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de particuliere aardgasondernemingen een op 
winstbejag gericht prijsbeleid zullen voeren in tijden van crisis.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor de duurzaamheid van de EU-
gasmarkt is het van essentieel belang dat 
maatregelen tot veiligstelling van de 
aardgasvoorziening de mededinging en de 
goede functionering van de interne markt 
niet op onnodige wijze verstoren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een noodsituatie in de 
Unie te versterken en met name lidstaten te 
ondersteunen die over minder gunstige 
geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
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lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, 
inclusief maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten.
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, zoals 
bepaald in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, inclusief 
maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten.
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

Motivering

Op 1 december is het Verdrag van Lissabon in werking getreden, waardoor de EU nu met een 
nieuwe rechtsgrondslag werkt. Daarom is het noodzakelijk eraan te herinneren dat artikel 194 
van het Verdrag van Lissabon bepaalt: "het beleid van de Unie op het gebied van energie is, in 
een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop gericht de continuïteit van de 
energievoorziening in de Unie te waarborgen".

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De instellingen van de Europese 
Unie moeten met name prioriteit verlenen 
aan het project voor de Nabucco-
gaspijpleiding.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld die gericht zijn op het 
veiligstellen van de 
gasvoorzieningszekerheid om een goede en 
continue functionering van de interne 

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

gasmarkt te waarborgen, evenals 
uitzonderlijke maatregelen die moeten 
worden uitgevoerd als de markt niet meer 
in de noodzakelijke gasleveranties kan 
voorzien, een en ander met behulp van een 
duidelijke omschrijving en toewijzing van 
verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op lidstaat-
en Unieniveau, zowel preventieve acties 
als reacties op concrete verstoringen van de 
voorziening, in een geest van solidariteit 
tussen de lidstaten.

Motivering

Op 1 december is het Verdrag van Lissabon in werking getreden, waardoor de EU nu met een 
nieuwe rechtsgrondslag werkt. Daarom is het noodzakelijk eraan te herinneren dat artikel 194 
van het Verdrag van Lissabon bepaalt: "het beleid van de Unie op het gebied van energie is, in 
een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop gericht de continuïteit van de 
energievoorziening in de Unie te waarborgen".

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers en, 
als de betrokken lidstaat dat zo beslist na 
een overeenkomstig artikel 8 door deze 
lidstaat uitgevoerde risico- en 
effectbeoordeling, waarbij rekening wordt 
gehouden met de technische haalbaarheid 
en een kosten-batenanalyse, eventueel ook 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
scholen en ziekenhuizen, op voorwaarde 
dat zij reeds zijn aangesloten op het 
gasdistributienet;

Motivering

De gasvoorziening voor "huishoudelijke afnemers" als beschermde klanten moet tijdens een 
gascrisis in stand worden gehouden. Wanneer een lidstaat besluit om verder te gaan dan 
huishoudelijke afnemers als beschermde klanten, moet dit besluit evenwel gebaseerd zijn op een 
degelijke effectbeoordeling waarbij ook de kosten en baten voor de markt worden beoordeeld 
omdat een dergelijke ruimere definitie kan leiden tot aanzienlijke kosten die door de 
eindverbruikers moeten worden gedragen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De gasvoorzieningszekerheid is een taak 
van de aardgasondernemingen, de 
bevoegde instanties van de lidstaten, de 
industriële afnemers van gas en de 
Commissie, elk binnen hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden. Dit vergt een hoog 
niveau van samenwerking tussen de 
diverse betrokken partijen, waarbij 
transparantie en efficiënte informatie-
uitwisseling van essentieel belang zijn.

Motivering

Aangezien de gasvoorziening een gepolitiseerde materie is, moet deze binnen de EU uniform 
worden aangepakt.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk ...* stelt de bevoegde instantie, 
op grond van de overeenkomstig artikel 8 
uitgevoerde risico- en effectbeoordeling 
en na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten en industriële 
afnemers vertegenwoordigen, en de 
regelgevende autoriteit, wanneer dat niet 
de bevoegde instantie is:
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Bij de voorbereiding van preventieve actieplannen en noodplannen op grond van een 
gezamenlijke EU-methodologie moet elke lidstaat een risico- en effectbeoordeling uitvoeren, 
waarbij de lidstaat indien nodig rekening kan houden met specifieke nationale omstandigheden.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Binnen een termijn van zes maanden na 
de kennisgeving van de plannen door de 
bevoegde instanties evalueert de 
Commissie de plannen van alle lidstaten en 
alle gezamenlijke regionale plannen. De 
Commissie raadpleegt hierbij het ENTSO-
G en ACER, de Groep coördinatie gas en 
de andere betrokken partijen. Wanneer de 
Commissie van oordeel is dat een plan niet 
volstaat om de in de risicobeoordeling 
aangemerkte risico's te beperken of 
onsamenhangend is met de risicoscenario's 
of de plannen van andere lidstaten of 
andere regionale plannen, of dat het niet 
in overeenstemming is met het bepaalde in 
deze verordening of andere bepalingen van 
de EU-wetgeving, verzoekt zij om een 
herziening van het plan.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het begrip kosteneffectiviteit geeft beter weer dat het preventieve actieplan ernaar moet streven 
het doel met de laagste kosten te verwezenlijken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

* PB datum invoegen: 6 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments in 
new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and South-
Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. Article 6 
paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result increasing 
prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to be consistent 
with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand of the protected 
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customers only.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het opleggen van een permanente fysieke capaciteit om op alle interconnecties gas in beide 
richtingen te kunnen vervoeren, mag niet worden geëist zonder eerst te beoordelen of dit 
technisch en/of economisch haalbaar is of in individuele omstandigheden passend is. Vooraf 
moet een risico- en effectbeoordeling worden uitgevoerd om onnodige kosten te vermijden die 
door de eindverbruikers moeten worden gedragen.
De periode van twee jaar om te zorgen voor een permanente fysieke capaciteit is enkel 
realistisch als slechts kleine infrastructuuraanpassingen vereist zijn. Grotere aanpassingen zoals 
de installatie van een nieuwe compressie-eenheid vergen meer tijd.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to be 
covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the 
last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe 
was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days for the 
supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and would
decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Een van de belangrijkste verplichtingen van de leveranciers moet zijn dat zij de 
voorzieningsnormen garanderen. Een periode van dertig dagen reduceert de kosten voor de 
klanten (zie artikel 7, lid 1).

De markt moet zo lang mogelijk functioneren en met op de markt gebaseerde mechanismen 
moeten de fysieke en contractuele instrumenten worden ontwikkeld om de gasvoorziening aan de 
beschermde klanten te waarborgen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De doelstellingen van de verordening kunnen enkel worden verwezenlijkt als de rol en de 
verantwoordelijkheden van elke actor duidelijk omschreven zijn op grond van normen die op 
dezelfde wijze op alle marktdeelnemers van toepassing zijn, met inbegrip van nieuwkomers op de 
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markt en kleine ondernemingen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk ...* voert elke bevoegde 
instantie een risico- en effectbeoordeling 
uit die de basis vormt voor:

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

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

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

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

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

c) het opstellen van het noodplan van de 
betrokken lidstaat.

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

De risico- en effectbeoordeling is 
gebaseerd op de in de artikelen 6 en 7 
omschreven normen en omvat het 
doorlopen van verscheidene scenario's van 
uitzonderlijk hoge vraag en/of verstoring 
van de voorziening, zoals het uitvallen van 
belangrijke transmissie-infrastructuur, 
opslagfaciliteiten of LNG-terminals en 
verstoring van de voorziening door 
producenten uit derde landen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de interactie 
en correlatie met de in andere lidstaten 
bestaande risico's.
* PB datum invoegen:12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
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obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and 
leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas 
industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each 
Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to 
take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be 
prepared at the regional level.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De risico- en effectbeoordeling 
houdt rekening met de technische 
haalbaarheid en een kosten-batenanalyse.
Dit geldt met name voor elke eventuele 
uitbreiding op nationaal niveau van het 
toepassingsgebied van beschermde 
klanten naar andere dan huishoudelijke 
afnemers.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and 
leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas 
industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each 
Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to 
take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be 
prepared at the regional level.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Overeenkomstig een in artikel 4, 
lid 3, bedoelde aanbeveling van de 
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Commissie of overeenkomstig een volgens 
artikel 4, lid 4, opgesteld gezamenlijk 
regionaal plan, kan op regionaal niveau 
aan de verplichtingen van onderhavig 
artikel worden voldaan.

Motivering

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and 
leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas 
industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each 
Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to 
take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be 
prepared at the regional level.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk ...* omvat elk gezamenlijk 
regionaal plan zoals bedoeld in artikel 4, 
lid 4, een volledige evaluatie van de 
risico's voor de gasvoorzieningszekerheid 
in zijn regio, rekening houdend met de 
vooraf opgestelde risico-evaluaties van de 
deelnemende lidstaten.
* PB datum invoegen: 9 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Uiterlijk ...* maakt de Commissie 
een volledige evaluatie van de risico's 
voor de gasvoorzieningszekerheid in de 
Europese Unie, rekening houdend met de 
vooraf opgestelde risico-evaluaties van de 
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lidstaten en de eventuele gezamenlijke 
regionale plannen.
* PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis, worden hun effecten ingeschat en 
wordt de procedure vastgesteld om 
dergelijke maatregelen ten uitvoer te 
leggen;

(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
aan de hand van een kosten-batenanalyse
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis en enkel als laatste redmiddel 
worden ingezet om de continuïteit van de 
gasvoorziening veilig te stellen, worden 
hun effecten ingeschat en wordt de 
procedure vastgesteld om dergelijke 
maatregelen ten uitvoer te leggen;

Amendement 23

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): concrete, 
ernstige en betrouwbare informatie 
suggereert dat de 
voorzieningsvoorwaarden op korte termijn 
kunnen verslechteren. De markt wordt 
geacht het probleem zonder tussenkomst 
van de bevoegde instantie op te lossen.

Motivering

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in Directive 
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2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the Commission), 
is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be reinstated in the 
draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully expected to solve the 
problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms alone are insufficient to 
cope with the crisis, the Member States should be involved.

Amendement 24

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 drie dagen verifieert de 
Commissie of de afkondiging van een 
noodsituatie voldoet aan de in lid 2 
punt (3) vermelde criteria 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.

Motivering

De termijn moet worden gereduceerd omdat de gevolgen van een energiecrisis vaak reeds na 
enkele dagen zichtbaar zijn en reeds een negatieve invloed op de economie kunnen hebben.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het noodplan wordt om de twee jaar 
geactualiseerd.
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Amendement 26

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 -
wat overeenkomt met het dagelijkse 
verbruik van bepaalde lidstaten -, als 
berekend door het ENTSO-G, verliest, kan 
de Commissie 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.

Motivering

Er moet worden aan herinnerd dat een verlies van 10% van de dagelijkse gasinvoer reeds 
neerkomt op het dagelijkse gasverbruik van een kleinere lidstaat, en dat het daarom van belang 
is de limiet van 10% te hanteren.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de tenuitvoerlegging van de plannen; (g) de preventieve actieplannen en 
noodplannen en de tenuitvoerlegging van
de erin vastgestelde maatregelen;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde instanties en de Commissie 
waken over de vertrouwelijkheid van 

3. De bevoegde instanties en de Commissie 
zetten een structuur op om te waken over 
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commercieel gevoelige informatie. de vertrouwelijkheid en de bescherming 
van commercieel gevoelige informatie.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Monitoring Monitoring

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 gebrachte
plannen en na raadpleging van de Groep 
coördinatie gas, conclusies vast in verband 
met middelen om de 
voorzieningszekerheid op EU-niveau te 
verbeteren, een risicobeoordeling uit te 
voeren en een preventief actieplan en een 
noodplan op EU-niveau in te stellen, 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.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit verslag omvat eveneens een 
SWOT-analyse met betrekking tot de 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening bedoelde maatregelen voor 
het veiligstellen van de gasvoorziening.
De Commissie dient in overweging te 
nemen of de bedoelde 
verantwoordelijkheid ten laste gelegd 
moet worden van de European Energy 
Regulators Group (ERGEG) in plaats van 
de nationale bevoegde instanties van de 
lidstaten.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Nabucco-gaspijpleiding

De instellingen van de Europese Unie 
verlenen prioriteit aan de projecten voor 
de Nabucco-gaspijpleiding, met name wat 
het politiek profiel en de financiering 
ervan betreft.

Motivering

In een verordening betreffende de veiligstelling van de aardgasvoorziening moet diversificatie 
van de gasvoorziening een belangrijke rol spelen. In deze context kan de Nabucco-gaspijpleiding 
een alternatief vormen voor de huidige gasbronnen van de Europese Unie.
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29.1.2010

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/67/EG
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Rapporteur: Bogusław Sonik

BEKNOPTE MOTIVERING

Van alle fossiele brandstoffen produceert aardgas de geringste CO2-uitstoot, en speelt het als 
zodanig een belangrijke rol bij de overgang van Europa naar een koolstofarme 
energiehuishouding. Tegenwoordig voorziet aardgas voor een kwart in het primaire 
energieverbruik van Europa, en bijna 60% van het gas wordt ingevoerd1. Hoewel de door de EU 
voor 2020 gehanteerde doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en 
vermindering van broeikasgasemissies de toename van de vraag naar gas zouden helpen 
stabiliseren, ziet het ernaar uit dat de teruglopende interne productie nog steeds zou resulteren in 
een situatie waarbij de importafhankelijkheid van de EU voor aardgas zou stagneren of zelfs nog 
verder zou toenemen. De meervoudige Russisch-Oekraïense gascrisis van januari 2009, waarbij 
de Europese import twee weken lang voor 30% was afgesneden, maakte duidelijk dat de 
vigerende richtlijn inzake de veiligstelling van de aardgasvoorziening2 onder de huidige 
omstandigheden van toenemende importafhankelijkheid en een steeds groter aanbod- en 
doorvoerrisico niet meer toereikend is en moet worden herzien. Daarnaast moet worden 
onderstreept dat de verstoring van de gasvoorziening in januari 2009 voor sommige lidstaten tot 
gevolg had dat hun gasimport uit Rusland voor 100% stilviel en dat er één lidstaat is waar de 
situatie na de onderbreking van de gasleveranties nog steeds niet is hersteld.

Een en ander maakt op een niet mis te verstane manier duidelijk dat de totstandbrenging van een 
volledig geliberaliseerde interne energiemarkt nog niet is voltooid en dat er dringend behoefte is 
aan maatregelen om de continuïteit van de aardgasvoorziening binnen de EU beter te 
waarborgen.

Met betrekking tot de milieuproblematiek is de rapporteur voor advies van mening dat er een 
evenwicht moet worden gevonden tussen de continuïteit van de voorziening en de bescherming 
van het milieu, zodat Europa op een duurzame manier van energie kan worden voorzien:
 Er moet rekening worden gehouden met het milieueffect van de aan de vraag- en aanbodzijde 

te nemen maatregelen. Zelfs in noodsituaties moet de voorkeur worden gegeven aan 
maatregelen met het geringste milieueffect.

                                               
1 Gemiddelde voor de EU-27, cijfers over 2007.
2 Richtlijn 2004/67/EG van de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening; PB L 127 

van 29.4.2004, blz. 92.
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 Er zij op gewezen dat er bij overschakeling van gas op andere brandstoffen meer 
broeikasgassen vrijkomen wanneer gas wordt vervangen door bv. steenkool of stookolie.

 Energiebesparingen en energie-efficiëntie vervullen een centrale rol bij crisisbestrijding en –
preventie, en daarom moet er voor dergelijke maatregelen meer plaats worden ingeruimd. In 
dit verband dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de lopende onderhandelingen 
over het zogenaamde energie-efficiëntiepakket, d.w.z. het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestaties van gebouwen1 en het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van 
banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters2.

 De rol van inheemse duurzame energiebronnen moet duidelijker op de voorgrond treden. De 
integratie van uit hernieuwbare energiebronnen gewonnen gas in de gasnetwerkinfrastructuur 
moet worden vergemakkelijkt.

 Aan de installatie van nieuwe energie-infrastructuur moet een adequate 
milieueffectbeoordeling voorafgaan, voor zover er specifieke wetgeving bestaat die daarin 
voorziet – met name Richtlijn 2001/42/EG en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad – en daarbij 
moeten het milieubelang en in het bijzonder de uit hoofde van Natura 2000 ingestelde 
natuurbeschermingsgebieden worden gerespecteerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering
De gascrisis van begin 2009 heeft duidelijk gemaakt dat de ondernemingen in staat zijn om bij 
het uitvallen van een voorzieningsbron de voorziening desalniettemin te waarborgen.

                                               
1 2008/0223(COD).
2 2008/0221(COD).
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om een verstoring van de voorziening 
te voorkomen, is een toereikende 
gasinfrastructuur binnen afzonderlijke 
lidstaten en over het geheel van de 
Gemeenschap essentieel.
Gemeenschappelijke minimumcriteria met 
het oog op de continuïteit van de 
gasvoorziening moeten een gelijk 
speelveld voor die continuïteit waarborgen 
en moeten een krachtige aansporing 
leveren om de vereiste infrastructuur aan te 
leggen en de voorbereiding op 
crisissituaties te verbeteren. Maatregelen 
aan de vraagzijde, zoals 
brandstofswitching, kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het veiligstellen 
van de energievoorziening wanneer zij 
voldoende snel kunnen worden toegepast 
en in het geval van een verstoring van de 
voorziening de vraag afdoende kunnen 
drukken. Er zij echter op gewezen dat 
overschakeling op fossiele brandstoffen 
zou leiden tot hogere broeikasgasemissies.
Aansturen op doelmatig energiegebruik 
als maatregel aan de vraagzijde moet 
krachtiger worden gestimuleerd. Er moet 
de nodige aandacht worden besteed aan 
het milieueffect van de aan de vraag- en 
aanbodzijde voorgestelde maatregelen en 
de voorkeur dient uit te gaan naar 
maatregelen met het geringste 
milieueffect. Bij alle 
infrastructuurinvesteringen moeten het 
milieubelang en de desbetreffende 
communautaire regelgeving met gepaste 
zorgvuldigheid in acht worden genomen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Investeringen in nieuwe 
gasinfrastructuur moeten sterk worden 
bevorderd en mogen pas worden verricht 
nadat er een adequate 
milieueffectbeoordeling is opgemaakt.
Dergelijke nieuwe 
infrastructuurvoorzieningen moeten erop 
gericht zijn de voorzieningszekerheid te 
verbeteren en te waarborgen dat de interne 
gasmarkt naar behoren kan functioneren.
De investeringen dienen in beginsel door 
de ondernemingen te worden gedaan en te 
stoelen op economische prikkels. De 
integratie van uit hernieuwbare 
energiebronnen gewonnen gas in de 
gasnetwerkinfrastructuur moet worden 
vergemakkelijkt. Wanneer een investering 
in infrastructuur een grensoverschrijdend 
karakter heeft, moeten het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators -
"ACER"), opgericht krachtens 
Verordening (EG) nr. .../… van het 
Europees Parlement en de Raad, en het 
Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
(European Network of Transmission 
System Operators for Gas - "ENTSO-G") 
nauw bij de zaak worden betrokken opdat 
beter met de grensoverschrijdende effecten 
rekening wordt gehouden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er zijn verschillende bronnen van 
communautaire financiering beschikbaar 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 

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

financiering van de vereiste investeringen 
in binnenlandse productie, infrastructuur
en energie-efficiëntiemaatregelen, met 
name leningen en garanties van de 
Europese Investeringsbank of financiering 
uit de middelen van de regionale, structuur-
en cohesiefondsen. Om de 
energievoorzieningszekerheid te 
versterken, kunnen de Europese 
Investeringsbank, alsook externe 
instrumenten van de Gemeenschap zoals 
ENPI, IPA en DCI, tevens acties in derde 
landen financieren. Communautaire 
financiering is met name belangrijk voor 
het verbeteren van de interconnectiviteit 
van regio's en lidstaten die als 'energie-
eilanden' worden beschouwd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een nauwkeurige omschrijving van de 
rol en de verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen en bevoegde 
instanties is derhalve cruciaal om een 
goede functionering van de interne markt 
te waarborgen, met name bij verstoringen 
van de voorziening en in crisissituaties.

(15) Een nauwkeurige omschrijving van de 
rol en de verantwoordelijkheden van de 
aardgasondernemingen, bevoegde 
instanties en de Commissie is derhalve 
cruciaal om een goede functionering van 
de interne markt te waarborgen, met name 
bij verstoringen van de voorziening en in 
crisissituaties.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het hoogste niveau van 
voorbereiding op verstoring van de 
voorziening te waarborgen, moeten alle
aardgasondernemingen samen met de 
bevoegde instanties noodplannen opstellen.
Dergelijke plannen moeten onderling 
samenhangend zijn. Hun inhoud moet 
gebaseerd zijn op de in bestaande plannen 

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

moet gebaseerd zijn op de in bestaande 
plannen omschreven beste praktijken en 
moet een duidelijke omschrijving omvatten 
van de rol en verantwoordelijkheid van de 
betrokken aardgasondernemingen en 
bevoegde instanties. Wanneer mogelijk en 
noodzakelijk moeten ook gezamenlijke 
noodplannen op regionaal niveau worden 
opgesteld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, 
inclusief maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten.
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, bijvoorbeeld 
de lidstaten die als "energie-eilanden" 
worden beschouwd, moeten de lidstaten 
specifieke solidariteitsmechanismen 
uitwerken, zoals aangeduid in artikel 194 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, inclusief 
maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten.
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken. Commerciële overeenkomsten 
tussen ondernemingen, stoelend op de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
preventie- en noodplannen, moeten 
bevorderd worden.

Motivering
Bindende instructies betreffende mogelijke solidariteitsmechanismen, respectievelijk 
compensatiemechanismen zijn ongepast.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Feitelijke onderbrekingen in de voorziening mogen niet de enige reden zijn om in te grijpen; ook 
bij ernstige en concrete risico’s voor dergelijke onderbrekingen moeten er maatregelen worden 
getroffen. In de verordening moet ook worden onderstreept dat een en ander in een geest van 
solidariteit moet geschieden, conform de conclusies van de Europese Raad van maart 2009.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke, reeds aan een 
gasdistributienet aangesloten afnemers en, 
als de betrokken lidstaat dat zo beslist, 
eventueel ook andere klanten zoals kleine 
en middelgrote ondernemingen, scholen,
ziekenhuizen en andere instellingen die 
medische, sociale en 
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onderwijsgerelateerde publieke diensten 
aanbieden, op voorwaarde dat zij reeds 
zijn aangesloten op het gasdistributienet;

Motivering

De lidstaten moeten het recht hebben de lijst van beschermde klanten op het niveau van de 
nationale wetgeving te definiëren op basis van hun behoeften en de definitie van beschermde 
consumenten uit te breiden als zij dit nodig achten.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie geeft uitvoering aan 
de onder haar bevoegdheid vallende 
maatregelen waarin deze verordening 
voorziet. Deze maatregelen omvatten met 
name de jaarlijkse risico-evaluatie als 
bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, en de 
permanente monitoring van de 
gasvoorzieningszekerheid op 
Gemeenschapsniveau.

Motivering

Gezien het grensoverschrijdende karakter van gascrises, moeten de preventie en voorbereiding 
ook op Commissie-/Gemeenschapsniveau worden georganiseerd.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk [op 31 maart 2011; 12 maanden 
na de inwerkingtreding] stelt de bevoegde 
instantie, na raadpleging van de 
aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke klanten, industriële 
afnemers en andere belanghebbenden
vertegenwoordigen, en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, en overeenkomstig lid 2:
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Motivering

Gezien het grensoverschrijdende karakter van gascrises, moeten de preventie en voorbereiding 
op Gemeenschapsniveau beter worden gecoördineerd. De verplichting om de bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten en de Commissie te raadplegen moet nadrukkelijk worden 
onderstreept.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voordat zij deze plannen vaststellen 
wisselen de bevoegde instanties informatie 
uit en raadplegen zij elkaar en de 
Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
hun plannen en maatregelen wederzijds 
samenhangend zijn op het passende 
regionale en communautaire niveau. Deze 
raadplegingen hebben minimaal betrekking 
op interconnecties, grensoverschrijdende 
leveringen, opslag over de landsgrenzen 
heen en de daadwerkelijke capaciteit om 
gas in beide richtingen te vervoeren, alsook 
op contractuele beperkingen betreffende 
grensoverschrijdende leveringen. Hierbij 
dient het vertrouwelijke karakter van 
commercieel gevoelige informatie te 
worden gewaarborgd.

Motivering

Gezien het grensoverschrijdende karakter van gascrises, moeten de preventie en voorbereiding 
ook op Gemeenschapsniveau worden georganiseerd. De Europese Commissie dient op dit gebied 
als de bevoegde instantie te fungeren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gedurende het in lid 2 bedoelde proces 
kan de Commissie aanbevelen op welk 
niveau de uitwisseling van informatie en de 
raadplegingen plaatsvinden. Na 

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

raadpleging van het Europees netwerk voor 
transmissiesysteembeheerders ("ENTSO-
G") en het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators 
("ACER"), kan de Commissie, indien 
noodzakelijk, ook de instelling aanbevelen 
of verzoeken van een gezamenlijk plan op 
regionaal niveau.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de maatregelen om te voldoen aan de 
infrastructuur- en voorzieningsnormen, 
zoals vervat in de artikelen 6 en 7; deze 
maatregelen omvatten minimaal de 
planning om te voldoen aan de N-1-norm, 
de volumes en capaciteiten die vereist zijn 
voor de gasvoorziening van beschermde 
klanten in de omschreven periodes van 
hoge vraag – waarbij dient te worden 
voldaan aan Richtlijn 2001/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma’s1 en aan 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27
juni 1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten2 – en de 
maatregelen aan de vraagzijde en de aan de 
aardgasondernemingen en andere relevante 
entiteiten opgelegde verplichtingen;
1. PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
2. PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 31 maart 2014; 3 jaar na 1. Uiterlijk [op 31 maart 2016; 5 jaar na 
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de inwerkingtreding] waarborgt de 
bevoegde instantie dat, in het geval van het 
uitvallen van de grootste 
gasvoorzieningsinfrastructuur, de 
resterende infrastructuur (N-1) over de 
capaciteit beschikt om het gasvolume te 
leveren dat vereist is om aan de totale 
gasvraag van het berekende gebied te 
voldoen gedurende een periode van zestig 
dagen van uitzonderlijk hoge gasvraag 
gedurende de koudste periode die zich 
statistisch slechts om de twintig jaar 
voordoet.

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

Motivering

Vanuit technisch oogpunt is het ondoenlijk om binnen drie jaar de noodzakelijke infrastructuur 
aan te leggen en alle transmissiesystemen aan te passen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Vanuit technisch oogpunt is het ondoenlijk volledige transmissiesystemen aan te passen om 
bidirectionele gasstromen mogelijk te maken.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Bij de goedkeuring van de tarieven 
overeenkomstig artikel 41, lid 8, van 
Richtlijn […/…EG] houden de nationale 
regelgevende autoriteiten rekening met de 
kosten die moeten worden gemaakt om te 
voldoen aan de N-1-norm en de kosten om 
het in de praktijk mogelijk te maken gas in 
beide richtingen te vervoeren. Wanneer 
kosten in meer dan één lidstaat worden 
gemaakt, beslissen de nationale 
regelgevende autoriteiten van alle 
betrokken lidstaten gezamenlijk over de 
kostentoewijzing. Hierbij is artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. …/… van 
toepassing. De mogelijkheid van 
communautaire medefinanciering voor 
het verbeteren van de interconnectiviteit, 
met name voor regio's die als 'energie-
eilanden' worden beschouwd, moet 
worden onderzocht.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [op 30 september 2010;
6 maanden na de inwerkingtreding] maakt 
elke bevoegde instantie een volledige
evaluatie van de risico's voor de 

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

gasvoorzieningszekerheid in haar lidstaat, 
en wel:

Motivering
Deze verplichte volledige evaluatie van de risico's betekent voor de bevoegde instanties een niet 
te onderschatten hoeveelheid bureaucratie en administratieve rompslomp, zonder dat zeker is 
dat de desbetreffende informatie in het geval van een communautaire crisis daadwerkelijk tot 
een verbetering van de situatie zal bijdragen.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk [op 30 maart 2011; 12 
maanden na de inwerkingtreding] dient 
de Commissie de risico's voor de 
continuïteit van de gasvoorziening in de 
Gemeenschap uitvoerig te beoordelen 
(communautaire evaluatie), daarbij 
speciaal rekening houdend met de door 
elke lidstaat opgemaakte 
risicobeoordelingen en met alle relevante 
internationale omstandigheden.

Motivering

Ter wille van de toegevoegde waarde van de op communautair niveau opgemaakte 
risicobeoordelingen. Zowel de “nationale” als de communautaire risico-evaluaties moeten 
worden herzien van zodra er zich een significant of onverwacht risico voordoet.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De aardgasondernemingen, de relevante 
organisaties die de belangen van de 
huishoudelijke en industriële afnemers en 
andere belanghebbenden
vertegenwoordigen en de regelgevende 
autoriteit, wanneer dat niet de bevoegde 
instantie is, werken samen en verstrekken 
alle voor de risico-evaluatie benodigde 
informatie.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De risico-evaluatie wordt elk jaar
opnieuw opgemaakt vóór 30 september.

Motivering

Risicobeoordelingen moeten regelmatiger worden uitgevoerd ten einde crises beter te kunnen 
voorzien en daarop beter te kunnen anticiperen.

Amendement 22

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 dan wel 
indien 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.

Motivering

Het mechanisme voor de inwerkingstelling van noodmaatregelen moet flexibeler kunnen worden 
ingezet.

Amendement 23

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 

4. Wanneer de bevoegde instantie 
afkondigt dat het alarm- of noodniveau is 
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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.

bereikt, 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.

Motivering
Pas wanneer het alarm- en noodniveau wordt afgekondigd, zijn de lidstaten respectievelijk de 
EU verplicht de zekerheid van de voorziening te herstellen. Tijdens de vroege-
waarschuwingsfase is het de taak van de betrokken ondernemingen om verstoringen in de 
voorziening te verhelpen.

Amendement 24

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. 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 roept in dat geval de Groep 
coördinatie gas bijeen.

Motivering

De bevoegdheden van de Europese Commissie op het gebied van crisisbeheersing in 
communautaire noodsituaties moeten nauwkeuriger worden omschreven.

Amendement 25

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 

6. Binnen drie kalenderdagen verifieert de 
Commissie of de afkondiging van een 
noodsituatie gerechtvaardigd is en of 
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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.

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.

Amendement 26

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 Commissie doet op verzoek van een 
daartoe bevoegde instantie een 
communautair alarm uitgaan. Op verzoek 
van een bevoegde instantie of wanneer de 
Gemeenschap meer dan 10% van haar 
dagelijkse gasinvoer uit andere derde 
landen dan leden van de Europese 
Economische Ruimte, als berekend door 
het ENTSO-G, verliest, kondigt de 
Commissie een communautaire 
noodsituatie af. De Commissie kondigt 
tevens 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.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra zij een communautaire 
noodsituatie afkondigt, roept de Commissie 

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

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In geval van een communautair 
alarm verzoekt de Commissie de bevoegde 
instanties hun beleid te coördineren om 
een eventuele verstoring van de 
voorziening of een uitzonderlijk hoge 
vraag te ondervangen.

Amendement 29

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 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. De 
Commissie faciliteert de toepassing van 
deze maatregelen om de goede werking 
van de interne markt te handhaven, 
vooral bij verstoringen van de voorziening 
en in crisissituaties.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – letter b - streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Contractuele beperkingen betreffende 
wederuitvoer.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
rekening met de volgende indicatieve en 
niet-uitputtende lijst van maatregelen:

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
rekening met de in deze bijlage 
opgenomen indicatieve en niet-uitputtende 
lijst van maatregelen: De bevoegde 
instantie houdt bij de uitwerking van de 
preventieve actieplannen of noodplannen 
terdege rekening met de milieueffecten 
van de voorgestelde maatregelen en geeft 
daarbij zoveel mogelijk de voorkeur aan 
maatregelen met het geringste 
milieueffect.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - titel "Aanbodzijde" - stip 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Bevordering van de integratie van 
uit hernieuwbare energiebronnen 
gewonnen gas in de 
gasnetwerkinfrastructuur

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitwerking van de preventieve en 
noodplannen houdt de bevoegde instantie 
in het geval van een noodsituatie rekening 
met de volgende indicatieve en niet-
uitputtende lijst van maatregelen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Motivering
Ten aanzien van de uitwerking van preventieve en noodplannen moeten geen bindende 
instructies worden gegeven.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van richtlijn 
2004/67/EG
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Rapporteur voor advies: Sandra Kalniete

BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren is Europa in toenemende mate afhankelijk geworden van ingevoerd aardgas 
en zijn de risico’s op het vlak van de levering en het vervoer van aardgas groter geworden. Er is 
bijgevolg veel veranderd voor wat de continuïteit van de gasvoorziening in Europa betreft. Uit de 
Russisch-Oekraïense gascrisis in januari 2009 is gebleken dat investeringen in infrastructuur 
doorheen Europa noodzakelijk blijven en dat verdere marktintegratie de zekerheid van de 
voorziening ten goede zou komen.

Het aspect voorzieningszekerheid bij de langetermijnplanning van investeringen in afdoende 
grensoverschrijdende capaciteit en andere infrastructuur, waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de voorzieningszekerheid te garanderen en een 
antwoord te bieden op een redelijke vraag, wordt behandeld in Richtlijn 2009/73/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.

Doel van dit voorstel is ervoor te zorgen dat Europa over genoeg infrastructuur beschikt en 
voldoende voorbereid is om plotse onderbrekingen van de gastoevoer te voorkomen of te 
verhelpen. Ook moet worden gegarandeerd dat de interne gasmarkt bij zulke voorvallen zo lang 
mogelijk naar behoren blijft functioneren en dat er duidelijke mechanismen bestaan om op 
gecoördineerde wijze te reageren op concrete gastoevoeronderbrekingen.

Omwille van een grotere doeltreffendheid zou richtlijn 2004/67/EG, waarin een aantal 
maatregelen zijn vastgelegd die dienen om de continuïteit van de gasvoorziening veilig te stellen, 
moeten worden vervangen door een verordening (die sowieso al doeltreffender is omdat ze 
meteen kan worden toegepast) met gedetailleerde normen voor de voorzieningszekerheid en 
plannen voor noodsituaties.

De rapporteur voor advies staat positief tegenover het voorstel maar is van mening dat het nog 
kan worden verbeterd, vooral op het gebied van consumentenbescherming en voor wat het 
gebruik van op de marktwerking gebaseerde instrumenten tijdens een gascrisis betreft. Bijgevolg 
stelt ze amendementen voor in de zin van hetgeen volgt.
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 Betaalbare en gemakkelijke toegang tot energie voor alle Europese consumenten vormt in de 
ogen van de rapporteur voor advies een belangrijke prioriteit. Dergelijke toegang moet ook 
gegarandeerd worden in crisissituaties, in het bijzonder voor de categorie van beschermde 
klanten, die duidelijk en op pragmatische wijze moet worden omschreven. Klanten moeten 
correct worden ingelicht over hun recht op ononderbroken gaslevering tijdens een crisis.

 Elke onderbreking van de gasvoorziening moet aanleiding geven tot een progressieve en 
gecoördineerde reactie op het niveau van de gasondernemingen, de lidstaten en de 
Gemeenschap. Het veiligstellen van de gasvoorziening vormt een gemeenschappelijke taak 
van al deze actoren. Hun rol en verantwoordelijkheden daarentegen zijn verschillend en 
moeten dan ook duidelijk omschreven worden.

 Als reactie op onderbrekingen van de gasvoorziening moeten bij voorkeur op de 
marktwerking gebaseerde instrumenten gebruikt worden; maatregelen die niet op de 
marktwerking gebaseerd zijn, mogen enkel in laatste instantie worden ingezet.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In het kader van de huidige op 
Gemeenschapsniveau vastgestelde 
bepalingen op het gebied van de 
gasvoorzieningszekerheid beschikken de 
lidstaten echter nog steeds over een grote 
bewegingsmarge bij hun keuze van 
maatregelen. Wanneer de continuïteit van 
de voorziening van een bepaalde lidstaat 
bedreigd wordt, ontstaat het risico dat 
unilateraal door een dergelijke lidstaat 
getroffen maatregelen de goede 
functionering van de interne gasmarkt in 
het gedrang brengen. De recente ervaring 
heeft aangetoond dat dit risico reëel is. Om 
een goede functionering van de interne 
gasmarkt mogelijk te maken, ook in het 
geval de gasvoorziening tekortschiet, is het 
daarom noodzakelijk een meer 
gecoördineerd antwoord op crisissen bij de 
voorziening te garanderen, zowel wat 
preventieve actie als reactiemaatregelen op 

(4) In het kader van de huidige op 
Gemeenschapsniveau vastgestelde 
bepalingen op het gebied van de 
gasvoorzieningszekerheid beschikken de 
lidstaten echter nog steeds over een grote 
bewegingsmarge bij hun keuze van 
maatregelen. Wanneer de continuïteit van 
de voorziening van een bepaalde lidstaat 
bedreigd wordt, ontstaat het risico dat 
unilateraal door een dergelijke lidstaat 
getroffen maatregelen de goede 
functionering van de interne gasmarkt en 
de voorzieningszekerheid van beschermde 
klanten, met inbegrip van kwetsbare 
klanten, in het gedrang brengen. De 
recente ervaring heeft aangetoond dat dit 
risico reëel is. Om een goede functionering 
van de interne gasmarkt mogelijk te 
maken, ook in het geval de gasvoorziening 
tekortschiet, is het daarom noodzakelijk 
een solidair en gecoördineerd antwoord op 
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concrete verstoringen van de voorziening 
betreft.

crisissen bij de voorziening te garanderen, 
zowel wat preventieve actie als 
reactiemaatregelen op concrete 
verstoringen van de voorziening betreft.

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid, 
is het, ter voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening, van 
essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een ernstige verstoring van de 
gasvoorziening van de Gemeenschap kan 
een effect hebben op alle lidstaten en 
partijen bij het Verdrag tot oprichting van 
de Energiegemeenschap en kan resulteren 
in grote schade voor het geheel van de 
economie van de Gemeenschap. Een 
verstoring van de gasvoorziening kan ook 
ernstige sociale effecten hebben, met name 
voor kwetsbare gebruikersgroepen.

(6) Een ernstige verstoring van de 
gasvoorziening van de Gemeenschap kan 
gevolgen hebben voor de strategische 
belangen van de EU en kan invloed 
hebben op alle lidstaten en partijen bij het 
Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap, kan resulteren in 
grote schade voor het geheel van de 
economie van de Gemeenschap en kan 
indirect van invloed zijn op afhankelijke 
sectoren. Een verstoring van de 
gasvoorziening kan ook ernstige sociale 
effecten hebben, met name voor kwetsbare 
gebruikersgroepen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening moet het voor 
aardgasondernemingen en -gebruikers 
mogelijk maken om in het geval van 
verstoringen zolang mogelijk op 
marktmechanismen voort te bouwen. Er 
moet ook worden voorzien in 
mechanismen ter reactie op noodsituaties, 
die moeten worden gebruikt wanneer de 
markten niet langer in staat zijn adequaat 

(12) Deze verordening moet het voor 
aardgasondernemingen en -gebruikers 
mogelijk maken om in het geval van 
verstoringen zolang mogelijk op 
marktmechanismen voort te bouwen. Er 
moet ook worden voorzien in 
mechanismen ter reactie op noodsituaties, 
die moeten worden gebruikt wanneer de 
markten niet langer in staat zijn adequaat 



RR\811020NL.doc 129/141 PE430.654v02-00

NL

op een onderbreking van de voorziening te 
reageren. Zelfs in noodsituaties moet, om 
de effecten van een verstoring van de 
voorziening te matigen, voorrang worden 
gegeven aan marktgeoriënteerde 
instrumenten.

op een onderbreking van de voorziening te 
reageren. Zelfs in noodsituaties moet, om 
de effecten van een verstoring van de
voorziening te matigen, voorrang worden 
gegeven aan marktgeoriënteerde 
instrumenten, mits het algemene belang 
van de consumenten in de betrokken 
lidstaten niet wordt aangetast.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Na de vaststelling van het derde 
pakket betreffende de interne markt voor 
energie zullen nieuwe bepalingen gelden 
voor de gassector, waarbij de lidstaten, 
regelgevende autoriteiten, 
transmissiesysteembeheerders en ACER 
een duidelijke rol en duidelijke 
verantwoordelijkheden krijgen, en 
waardoor tegelijk de transparantie van de 
markt wordt verbeterd, met het oog op een 
goede functionering van die markt en een 
verbetering van de voorzieningszekerheid.

(13) Na de vaststelling van het derde 
pakket betreffende de interne markt voor 
energie zullen nieuwe bepalingen gelden 
voor de gassector, waarbij de lidstaten, 
regelgevende autoriteiten, 
transmissiesysteembeheerders en ACER 
een duidelijke rol en duidelijke 
verantwoordelijkheden krijgen, en 
waardoor tegelijk de transparantie van de 
markt wordt verbeterd, met het oog op een 
goede functionering van die markt, een 
verbetering van de voorzieningszekerheid 
en de bescherming van klanten.

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid, 
is het, ter voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening, van 
essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Gemeenschap en alle 
lidstaten het hoogst mogelijke niveau van 
voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat 
die markt ten volle zijn rol kan spelen in 

(14) Voltooiing van de interne gasmarkt en 
daadwerkelijke mededinging binnen die 
markt bieden de Gemeenschap en alle 
lidstaten het hoogst mogelijke niveau van 
voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat 
die markt ten volle zijn rol kan spelen in 
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het geval van een verstoring van de 
voorziening die haar weerslag doet 
gevoelen op een deel van de Gemeenschap, 
wat ook de oorzaak is van die verstoring.
Te dien einde is een alomvattende en 
effectieve gemeenschappelijke aanpak op 
het gebied van de voorzieningszekerheid 
vereist, voornamelijk via een transparant 
en niet-discriminerend beleid dat 
verenigbaar is met de eisen van de markt 
en dat marktdistorsies en ondermijning van 
de marktreactie op een verstoring van de 
voorziening voorkomt.

het geval van een verstoring van de 
voorziening die haar weerslag doet 
gevoelen op een deel van de Gemeenschap, 
wat ook de oorzaak is van die verstoring.
Te dien einde is een alomvattende en 
effectieve gemeenschappelijke aanpak op 
het gebied van de voorzieningszekerheid 
vereist, voornamelijk via een beleid van 
transparantie, solidariteit en non-
discriminatie dat verenigbaar is met de 
eisen van de markt en dat marktdistorsies 
en ondermijning van de marktreactie op 
een verstoring van de voorziening 
voorkomt.

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid, 
is het, ter voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening, van 
essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moeten afdoende geharmoniseerde 
normen voor de voorzieningszekerheid 
worden vastgesteld, die minimaal volstaan 
om een antwoord te bieden op een situatie 
als die van januari 2009, die rekening 
houden met de verschillen tussen de 
lidstaten en die geen onredelijke en 
onevenredige belasting inhouden voor de 
aardgasondernemingen, inclusief nieuwe 
marktdeelnemers en kleine 
ondernemingen.

(16) Er moeten afdoende geharmoniseerde 
normen voor de voorzieningszekerheid 
worden vastgesteld, die minimaal volstaan 
om een antwoord te bieden op een situatie 
als die van januari 2009, die rekening 
houden met de verschillen tussen de 
lidstaten, rekening houdend met 
openbaredienstverplichtingen en 
maatregelen ter bescherming van de 
afnemer die worden vermeld in 
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas1, en 
die geen onredelijke en onevenredige 
belasting inhouden voor de 
aardgasondernemingen, inclusief nieuwe 
marktdeelnemers en kleine 
ondernemingen.
_____
1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94.
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Motivering

Het is cruciaal dat de lidstaten maatregelen nemen ter bescherming van alle verschillende 
categorieën afnemers. Openbaredienstverplichtingen, bescherming van de kwetsbare klant, 
bestrijding van energie-armoede, welzijn en gezondheid van burgers moeten in acht worden 
genomen bij de voorbereiding van strategische plannen voor de voorzieningszekerheid.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het is belangrijk dat de 
gasvoorziening in stand wordt gehouden, 
met name voor huishoudelijke gebruikers 
en andere beschermde klanten, zoals 
scholen en ziekenhuizen, wanneer de markt 
niet langer voor die voorziening kan 
zorgen. Het is essentieel dat de in 
crisissituaties te nemen maatregelen reeds 
vóór dergelijke crises worden omschreven.

(18) Het is belangrijk dat de 
gasvoorziening in stand wordt gehouden en 
verzorgd wordt door de lidstaten, met 
name voor huishoudelijke gebruikers, met 
inbegrip van kwetsbare klanten, en andere 
beschermde klanten, zoals scholen en 
ziekenhuizen, wanneer de markt niet langer 
voor die voorziening kan zorgen. Het is 
essentieel dat de in crisissituaties te nemen 
maatregelen, met name voor wat betreft 
openbaredienstverplichtingen en 
maatregelen ter bescherming van 
afnemers, die vermeld worden in Richtlijn 
2009/73/EG, alsook voor wat betreft het 
voorkómen van buitensporig hoge prijzen 
en compensatie voor kwetsbare klanten,
reeds vóór dergelijke crises worden 
omschreven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het aspect voorzieningszekerheid bij 
de langetermijnplanning van investeringen 
in afdoende grensoverschrijdende 
capaciteit en andere infrastructuur, 
waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de 
voorzieningszekerheid te garanderen en 
een antwoord te bieden op een redelijke 
vraag, is aangepakt in Richtlijn .../…/EG
van het Europees Parlement en de Raad 
[betreffende gemeenschappelijke regels 

(20) Het aspect voorzieningszekerheid bij 
de langetermijnplanning van investeringen 
in afdoende grensoverschrijdende 
capaciteit en andere infrastructuur, 
waardoor de capaciteit van het systeem 
wordt gewaarborgd om op lange termijn de 
voorzieningszekerheid te garanderen en 
een antwoord te bieden op een redelijke 
vraag, is aangepakt in Richtlijn 
2009/73/EG van het Europees Parlement 
en de Raad [betreffende 
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voor de interne markt voor aardgas en 
houdende intrekking van 
richtlijn 2003/55/EG]. Om aan de normen 
inzake voorzieningszekerheid te kunnen 
voldoen, is wellicht een overgangsperiode 
vereist waarin de nodige investeringen 
kunnen gebeuren. Het tienjaren-
netwerkontwikkelingsplan dat is opgesteld 
door het ENTSO-G en waarop wordt 
toegezien door het ACER, is een 
fundamenteel instrument om de op 
communautair niveau vereiste
investeringen te identificeren.

gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en houdende intrekking 
van richtlijn 2003/55/EG]. Het tienjaren-
netwerkontwikkelingsplan dat is opgesteld 
door het ENTSO-G en waarop wordt 
toegezien door het ACER, is een 
fundamenteel instrument om de op 
communautair niveau vereiste 
investeringen te identificeren. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat alle 
maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 
2009/73/EG die nodig zijn om de 
effectieve toepassing van deze 
verordening te garanderen, genomen zijn 
vóór de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Motivering

De lidstaten moeten ertoe worden aangezet de eerder aangenomen gasrichtlijn zo snel als voor 
een goede werking van de interne gasmarkt mogelijk is ten uitvoer te leggen. Daarom mag de 
voorgestelde verordening pas van kracht worden als alle lidstaten de gasrichtlijn hebben 
uitgevoerd. Zo niet, zullen de twee rechtsinstrumenten naast elkaar bestaan: enerzijds de 
ogenblikkelijk uit te voeren verordening en anderzijds de nog uit te voeren gasrichtlijn. De 
tenuitvoerlegging van de gasrichtlijn vóór het van kracht worden van de verordening heeft het 
voordeel dat er voor geen enkele belanghebbende nog juridische onzekerheid zal heersen, wat 
bevorderlijk is voor de interne markt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, 
inclusief maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten.
Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 

(23) Om de solidariteit tussen de lidstaten 
in het geval van een communautaire 
noodsituatie te versterken en met name 
lidstaten te ondersteunen die over minder 
gunstige geografische of geologische 
omstandigheden beschikken, moeten de 
lidstaten specifieke 
solidariteitsmechanismen uitwerken, zoals 
bepaald in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, inclusief 
maatregelen als commerciële 
overeenkomsten tussen ondernemingen in 
de aardgassector, 
compensatiemechanismen, aanzwengeling 
van de gasinvoer of snellere vrijgave van 
aardgas uit opslagfaciliteiten.



RR\811020NL.doc 133/141 PE430.654v02-00

NL

waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

Solidariteitsmechanismen kunnen met 
name geschikt zijn tussen lidstaten 
waarvoor de Commissie aanbeveelt 
gezamenlijke preventieve actieplannen of 
noodplannen op regionaal niveau uit te 
werken.

Motivering

Er zij op gewezen dat er in het Verdrag van Lissabon op wordt aangedrongen het energiebeled 
van de EU in een geest van solidariteit te voeren.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld die gericht zijn op het 
veiligstellen van de 
gasvoorzieningszekerheid om een goede en 
continue functionering van de interne 
gasmarkt te waarborgen met behulp van 
een duidelijke omschrijving en toewijzing 
van verantwoordelijkheden en een goede 
coördinatie van de maatregelen op het 
niveau van de aardgasondernemingen, de 
lidstaten en de Gemeenschap, zowel 
preventieve acties als reacties op concrete 
verstoringen van de voorziening, en als 
praktische uiting van de in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie vervatte geest van solidariteit.

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de solidariteit tussen de lidstaten waarvan elke actie bij 
problemen met de levering van bepaalde producten op het vlak van energie moet getuigen, zoals 
het Verdrag van Lissabon voorschrijft.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "beschermde klanten", alle 
huishoudelijke, reeds aan een 

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

kwetsbare klanten, waarvan de definitie in 
overeenstemming met Richtlijn 
2009/73/EG moet worden vastgelegd door 
de lidstaten, scholen en ziekenhuizen, op 
voorwaarde dat zij reeds zijn aangesloten 
op een gasdistributienet, evenals kleine en 
middelgrote ondernemingen, op 
voorwaarde dat zij al zijn aangesloten op 
een gasdistributienet, en voorzover 
aanvullende reserves voorhanden zijn;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De indruk bestaat dat het concept van klantbescherming en solidariteit niet volledig in dit 
voorstel is opgenomen. Aangezien het in deze verordening gaat om de gasvoorzieningszekerheid, 
is het voor de voorbereiding van reactiemaatregelen op verstoringen van de voorziening van 
essentieel belang dat er rekening wordt gehouden met de bescherming van de klanten en de 
solidariteit tussen lidstaten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aardgasondernemingen moeten 
meewerken aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening, in 
het bijzonder de infrastructuurnorm en de 
voorzieningsnorm die worden omschreven 
in respectievelijk artikel 6 en artikel 7 van 
de verordening.

Amendement 14
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten streven naar een 
maximale diversificatie van de 
aanvoerwegen en bronnen van de 
gasvoorziening om de fysieke 
beschikbaarheid van gas tijdens 
verstoringen van de voorziening te 
optimaliseren.

Motivering

Om zekerheid van de gasvoorziening in Europa en een echte interne markt voor gas te 
verwezenlijken, is het belangrijk dat de lidstaten zich niet alleen richten op gas maar ook op 
andere energiebronnen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over de relevante 
openbaredienstverplichtingen.

d) informatie over de relevante 
openbaredienstverplichtingen en 
maatregelen ter bescherming van de 
afnemer, zoals bedoeld in artikel 3 van 
Richtlijn 2009/73/EG, waaronder 
nationale maatregelen die klanten 
beschermen tegen buitensporige 
prijsverhogingen.

Motivering

De lidstaten moeten maatregelen vaststellen waarmee zij klanten kunnen beschermen tegen 
buitensporige prijsverhogingen. Voor openbaredienstverplichtingen en de bescherming van de 
klant staat in richtlijn 2009/73/EG een gedetailleerde definitie waarnaar op deze plaats kan 
worden verwezen.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie neemt de nodige
maatregelen om de gasvoorziening aan de

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

klanten, onder wie kwetsbare klanten, van 
de lidstaten te waarborgen in het geval van:

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bevoegde instantie ziet erop toe dat de 
door haar vastgestelde voorwaarden voor 
de voorziening van beschermde klanten, 
onder wie kwetsbare klanten, geen afbreuk 
doen aan de goede functionering van de 
interne gasmarkt en dat de desbetreffende 
tarieven de marktwaarde van de dienst 
weerspiegelen, rekening houdend met de 
naleving van solidariteit door de lidstaten 
en met de relevante 
openbaredienstverplichtingen. In het 
geval van een crisis nemen de lidstaten 
alle nodige maatregelen om buitensporige 
verhogingen van de gasprijs voor 
beschermde klanten, onder wie kwetsbare 
klanten, te voorkomen.
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
klanten kennis hebben van de in de leden 
1 en 2 omschreven voorzieningsnorm en 
van de maatregelen inzake 
klantenbescherming waarnaar wordt 
verwezen in Richtlijn 2009/73/EG. In de 
in artikel 9, lid 2 omschreven 
noodgevallen dragen de lidstaten de 
bijkomende kosten van noodzakelijke 
gasleveringen aan kwetsbare klanten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis, worden hun effecten ingeschat en 
wordt de procedure vastgesteld om 
dergelijke maatregelen ten uitvoer te 
leggen;

(7) wordt de bijdrage omschreven van de in 
bijlage III aangemerkte niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen die 
zijn gepland voor of ten uitvoer worden 
gelegd op het noodsituatieniveau, wordt 
beoordeeld in welke mate niet op de 
marktwerking gebaseerde maatregelen 
vereist zijn om een antwoord te bieden op 
de crisis, worden hun effecten ingeschat en 
wordt de procedure vastgesteld om 
dergelijke maatregelen ten uitvoer te 
leggen; niet op de marktwerking 
gebaseerde maatregelen kunnen alleen 
als laatste redmiddel worden ingezet om 
de continuïteit van de gasvoorziening 
veilig te stellen;

Amendement 21

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 

1. Wanneer de Gemeenschap meer dan 
10% van haar dagelijkse gasinvoer uit 
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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.

derde landen, als berekend door het 
ENTSO-G, verliest, of op verzoek van een 
bevoegde instantie, na verificatie 
overeenkomstig artikel 9, lid 6, of 
wanneer meer dan één bevoegde instantie 
een noodsituatie heeft afgekondigd, 
kondigt de Commissie een communautaire 
noodsituatie af. Zij kan ook een 
communautaire noodsituatie afkondigen 
voor specifieke geografische regio's die één 
of meer lidstaten omvatten.

Amendement 22

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 communautaire noodsituatie 
onvoldoende zijn, kan zij zelf optreden en 
de in de bijlagen I en II vermelde 
maatregelen meteen ten uitvoer leggen om 
de gasvoorziening in de getroffen markten 
te herstellen.

Motivering

Wanneer de op nationaal niveau genomen maatregelen in het geval van een onderbreking van de 
gastoevoer ontoereikend blijken te zijn, is het wenselijk dat de Europese Commissie ingrijpt om 
de zekerheid van de gasvoorziening in de hele EU te garanderen. 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 Europese Commissie 
gecoördineerde vrijwillige acties van de aardgasondernemingen en de nationale bevoegde 
instanties echter geen vruchten afwerpen, moet de Commissie als laatste redmiddel het recht 
hebben om de eerder omschreven maatregelen op eigen verantwoordelijkheid ten uitvoer te 
leggen. Hierbij mogen alleen die maatregelen worden uitgevoerd die werkelijk noodzakelijk zijn 
om de werking van de interne markt te herstellen.
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Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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